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Martha-Paula Colliander 

Sammanfattning 
Denna studie är en korbusbaserad undersökning som behandlar distributionen av olika funktioner hos 
pronomenet hen i sociala medier mellan 2012 och 2017. Sedan 2012, året då en stor debatt om hen 
briserade, har pronomenet börjat ta plats i svenska språket. Med data från korpusarna Bloggmix, 
Twittermix, Flashback och Familjeliv hämtade från Språkbankens textsamling med hjälp av 
sökverktyget Korp, analyseras totalt 186 hen. Data har taggats i åtta kategorier: könsöverskridande 
hen, anonymiserande hen och okänt kön, indefinit och generiskt hen, meta-hen, substantiverat hen, 
icke-mänskligt, otydligt och övrigt. Resultatet visar att den dominerande funktionen hos hen är 
anonymiserande hen och okänt kön med totalt 47%. Den andra mest förekommande 
användningsformen i materialet är generiskt hen med totalt 28%. Funktionen Meta-hen täcker totalt 
13%. Detta resultat tyder på att pronomenet debatteras mindre i sociala medier i jämförelse med 
resultat från tidigare forskning där meta-hen visade sig vara den dominerade användningen under 
tidigare år (Ledin & Lyngfelt, 2013: 168). Istället är det mer vanligt att använda hen för att till 
exempel anonymisera, eller så är det inte möjligt att yttra sig om könsidentiteten hos en person då 
könet är okänt, och att det även istället är mer vanligt att använda pronomenet för att generalisera i 
olika sammanhang. Ett ytterligare resultat är att användningen av hen har ökat i både Bloggmix och 
Familjeliv fram till 2016, i Flashback noteras en trend av användningen som går både upp och ner över 
tid, och i Twittermix minskar användningen över tid.  

Nyckelord 
Hen, könsneutralt pronomen, distribution, funktion, korpusar, sociala medier. 
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Abstract 
 
 
This thesis is a corpus-based study, which aims to investigate both the distribution and function of the 
pronoun hen in social media platforms, during the time period 2012-2017. Since 2012, the year when a 
broad debate sparked regarding the use of hen, the pronoun has increasingly been incorporated into the 
Swedish language. By using the search-tool Korp, and the collection of texts provided by 
Språkbanken, 186 occurrences of hen have been analyzed. These occurrences were extracted from 
various social media corpora, specifically Bloggmix, Familjeliv, Flashback and Twittermix. The data 
were tagged into eight different categories: Könsöverskridande (Non-gender), Anonymising and 
Unknown-sex, Indefinite and generic, Meta, Nominalised, Non-human, Unclear and Other. The results 
show that the dominant function of hen are the anonymized- and unknown-hen, comprising up to 47% 
of all cases. Also, the second most prominent function is the Generic-hen, with a total of 28%. Finally, 
the function Meta-hen, covers about 13% of all occurrences. These result indicate that the pronoun is 
debated less in social media compared to results from previous studies where Meta-hen proved to be 
the dominant use in previous years (Ledin & Lyngfelt, 2013: 168). Instead it is more common to use 
hen in order to anonymize, for example, or when it is not possible to comment on the gender identity 
of a person when the sex is unknown, and that it is more common to generalize in different contexts 
instead. Moreover, it can be noted that the use of hen had increased on both Bloggmix and Familjeliv 
until 2016. Conversely, the data shows that its use on Flashback fluctuated over time, and showed a 
constant decline on Twittermix.  
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1.  Inledning 
 

”Hen är här nu. Nya tider, nya ord. Fjortonde upplagan har anlänt”      
 

(Norstedts, 2015) 
 

Utdraget ovan är citerat från kampanjen av den fjortonde upplagan av Svenska Akademins ordlista 
över svenska språket, SAOL, där pronomenet hen fick en plats 2015 och därmed tilldelad en offentlig 
position i svenska språket. Ordet har dock längre anor än så. Redan år 1966 lanserades ordet som ett 
könsneutralt pronomen av Rolf Dunås i en Språkspalt i Upsala Nya tidning (Lindgren, 2006: 239).  
År 2012, vilket kom att benämnas som hens stora genombrottsår, debatterades pronomenet intensivt 
och många testade att bruka ordet i olika kontexter (Milles, 2013: 107).  

Ordet dyker nu upp inom många områden och kan ha olika användningsområden och funktioner.  
Det kan användas istället för han eller hon, eller som beteckning för den som inte vill identifiera sig 
som man eller kvinna (Språkrådet, 2013: 1). Utöver dessa funktioner diskuteras ett flertal olika typer 
av användningar av hen inom forskningen. Ordet kan användas för att anonymisera en vän eller 
arbetskamrat som man inte vill avslöja identiteten på, eller som ett generiskt pronomen (Ledin & 
Lyngfelt, 2013: 142, 151). Ordet kan även användas för att referera till djur, ting, gudar och andra 
icke-mänskliga korrelat (Bertils, 2013; Milles, 2013; Kant, 2014). 

Ambitionen med denna studie är att vidare studera användningen av hens olika funktioner med 
inriktning på sociala medier. Tidigare forskning som behandlar hen har främst varit riktad kring hens 
genombrottsår 2012. Petterson och Kaiberger (2015) studerar förekomsten av hen i ett senare stadie 
mellan 2013-2015. Denna studie ger en nutida överblick av hen i ett ännu senare stadie och under en 
bredare tidsperiod, 2012-2017. 

2.  Bakgrund 

2.1 Framväxten av hen 
Ett flertal tänker nog att det språkliga fenomenet hen nyligen har dykt upp i svenska språket, men det 
finns faktiskt skriftliga belägg på att ordet har funnits sedan 1960-talet (Milles, 2013: 108). Ordet hen 
lyftes fram som ett könsneutralt pronomen för första gången år 1966 av Rolf Dunås i en språkspalt i 
Upsala Nya Tidning (Lindgren, 2006: 239). Med hänvisning till finskans könsneutrala pronomen hän, 
ansåg Dunås att hen var en praktisk lösning istället för att behöva skriva han eller hon då 
könstillhörigheten är okänd eller saknar betydelse (Grönblad, 2017).  

I början av 2000-talet började pronomenet tillämpas i hbtq-kretsar som ett användbart pronomen för 
personer som inte identifierade sig som varken man eller kvinna. Vidare anammades ordet även i 
feministiska kretsar i syfte att belysa samhällsnormerna om kön (Milles, 2013:108).  

Hen fick sitt stora genombrott 2012 (Svensson, 2018). Debatten om hen tog fart i media efter att 
barnboken Kivi och Monsterhund (Lundqvist 2012) publicerats, där huvudpersonen Kivi benämns 
som hen istället för han eller hon. Kort därefter publicerade gratistidningen Nöjesguiden ett nummer 
där alla hon och han var utbytta till hen (Milles, 2013: 108). Samma år fick debatten ytterligare 
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uppmärksamhet då Dagens nyheter införde interna riktlinjer om att hen inte fick brukas i nyhets- eller 
reportagetexter eftersom ordet kunde tolkas som ett queerpolitiskt ställningstagande (Thomsen, 2012). 

År 2015 fick hen en plats i Svenska Akademiens ordlista, SAOL, där den fjortonde upplagan 
lanserades med budskapet ”hen är här nu” (Gabrielsson, 2015). Hen fick två betydelser i ordlistan: 
som en könsneutral benämning på en person som är omtalad i sammanhanget, samt som en benämning 
på en person som inte kan eller vill kategorisera sig som man eller kvinna (Svenska Akademiens 
ordlista, 2015).	  

2.2 Tidigare forskning 
Det har gjorts ett flertal studier som behandlar användningen av hen samt undersöker vilka funktioner 
som ordet kan tänkas ha. Funktionerna skiljer sig bland undersökningarna beroende på vad för avsikt 
författarna har haft med sina studier. Nedan presenteras tidigare forskning inom området hen med 
författarnas utgångspunkter i undersökningarna, samt vilka resultat som erhållits. 

Olika funktioner hos hen diskuteras i Bertils (2013) studie vilken analyserar förekomsten och bruket 
av hen i bloggar och dagspress från hösten 2012 utifrån morfosyntaktiska, funktionella och 
kontextuella perspektiv. Författaren fann att hen främst uppträder som könsneutralt pronomen, där det 
kan ha antingen generisk eller unik referens. Det noteras att hen kan uppträda både som 
personifierande för djur, väsen, inanimata, och i överförd betydelse i syfte att uttrycka 
genusmedvetenhet eller könsneutralitet. Vad författaren också kom fram till är att hen även brukas 
utanför en tydlig feministisk och politisk kontext på bloggar och i tidningstexter (Bertils, 2013: 2). 

Milles (2013) redogör för förloppet bakom etableringen av hen och studerar hur ordet används i 
offentlig svenska utifrån fyra genrer; myndigheters webbplatser, riksdagsmotioner, akademiska 
uppsatser och tidningstexter. Författaren fann att fem omständigheter har haft betydelse för initiativet 
till hen: pronomenets språkliga egenskaper, de centrala aktörerna (tre nätverk med en gemensam 
könsnormkritisk kärna och ideologiska inriktningar som skiljer sig något: ett queerfeministiskt, ett 
transaktivistiskt och ett genuspedagogiskt), den politiska kontexten, språkvårdens inställning, samt 
uppmärksamheten som pronomenet fick i media. Hon menar vidare att hen inte fungerar som en 
ersättning för tidigare uttryckssätt så som andra pronomen, utan snarare som ett nytt alternativ och 
bidrag i språket (Milles, 2013: 115, 119, 136). 

Ledin och Lyngfelt (2013) genomför en korpusstudie vilken undersöker användningen av hen i olika 
funktioner på bloggar, i tidningstexter och i studentuppsatser, i syfte att belysa hur hen används. 
Författarna redogör för fem olika funktioner av hen; könsöverskridande hen, anonymiserande hen, 
okänt kön, indefinit hen, samt generiskt hen. Huvudresultatet visar att spridningen av hen är ojämn 
både språkligt och socialt. Med detta menar författarna att pronomenet framkommer då och då och 
fyller olika språkliga funktioner i olika sammanhang. Enligt författarnas resultat är hen etablerat i 
examensarbeten inom svenska/nordiska språk, samt i bloggar med inriktning på genus och hbtq-frågor. 
Vidare visar resultaten en tydlig ökning av pronomenet under 2012 till följd av hen-debattens utbrott 
under samma år. Beträffande funktioner fann författarna att materialet i sin studie bestod av fler meta-
hen än referentiella hen: i uppsatserna 93 procent, i tidningstexterna cirka 60 procent och i bloggarna 
kring 50 procent (Ledin & Lyngfelt, 2013: 142, 145, 167, 168).  

Kant (2014) undersöker i vilka sammanhang som användningen av hen förekommer i inlägg på 
Twitter. Med hjälp av diskurspsykologi studerar författaren frågor kring när hen används och vad 
pronomenet gör med kontexten det befinner sig i. Författaren har till viss del utgått från Ledin och 
Lyngfelts (2013) indelning av hens olika funktioner vid kategoriseringen för tweets som innehållit 
hen. Ytterligare två egna kategorier presenteras i den omtalade studien: icke-mänskligt och negativ. 
Kategorin icke-mänskligt syftar till fall där hen står i relation till icke mänskliga referenser, exempelvis 
föremål, djur och Gud. Kategorin negativ behandlar användningar av hen som i kombination med ett 
annat ord kan användas i negativt syfte, som till exempel: ”vanlig könsneutral jävla hen-tandkräm tar 
ju inte bort råa köttrester, motorolja och grus så bra” (Kant, 2013: 40). Resultatet visar att den 
dominerande användningen av hen på Twitter är anonymiserande och generisk vilket omfattar 
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användningar där hen används i relation till en vän eller min chef, och där personer pratar generellt om 
individer eller en specifik samhällsgrupp (Kant, 2014: 1, 23, 24, 37, 39). 

Petterson och Kaiberger (2015) genomför en kvantitativ studie av totalt 590 förekomster av hen i 
Aftonbladet 2013-2015. Författarna kartlägger hur förekomster av pronomenet har förändrats under en 
treårsperiod, vilken betydelse ordet ges, samt i vilka sammanhang ordet uppträder i svensk dagspress. 
Författarna utgår i sin studie från de funktioner hos hen som Bertils (2013) och Ledin och Lyngfelt 
(2013) presenterar. Undersökningen visade att användningen av hen ökade under 2013 fram till mitten 
av 2014 då användningen började sjunka fram till slutet av 2015. Författarna kom även fram till att 
användningen av referentiella hen har ökat samtidigt som användningen av meta-hen har minskat. 
Vidare visade sig den vanligaste användningsformen av hen i Aftonbladet vara generisk hen (Petterson 
& Kaiberger, 2015: 1, 10, 31).  

Vidare undersöker Andersson (2016) bruket av hen i Finlandssvenska texter, Flashback och 
Webbnyheter. Författaren har med utgångspunkt i de kategoriseringar som presenteras av Ledin och 
Lyngfelt (2013), analyserat olika funktioner hos 185 förekomster av hen, men lagt till tre egna 
kategorier; övrigt/oklart, henom (som objektsform till hen) och verbet henifiera (vid ersättning av 
pronomenen han och hon mot hen). Kategorin övrigt/oklart används för de fall där aktuella hen inte 
kunnat placeras i någon annan kategori (Andersson, 2016: 18). Studien visade att den relativa 
frekvensen och absoluta frekvensen hos hen är högre i Flashback än i Webbnyheter och i 
Finlandssvenska texter. Författaren noterade även att funktionen anonymiserande hen och okänt kön är 
den kategorisering som flest hen placerades i (Andersson, 2016: 2).  

I relation till tidigare forskning kartlägger denna undersökning hens frekvens 2012-2017, vilka olika 
funktioner ordet ges, samt i vilken omfattning dessa funktioner används. Resultatet i denna studie 
jämförs med resultat från tidigare forskning vars undersökningar främst har varit centrerad kring 
tidigare år, för att på så sätt kunna uttala sig kring om användningen av hen har förändrats eller inte 
sedan dessa studier publicerades, samt om den vanligaste funktionen hos hen i det undersökta 
materialet skiljer sig från de resultat som tidigare forskning visar.  

2.3 Olika användningsområden och funktioner 
hos hen 
Hen uppfyller olika användningsområden och funktioner. Enligt Språkrådet finns det två huvudsakliga 
användningsområden av hen; ordet kan användas istället för han eller hon, eller om personen i fråga 
inte vill identifiera sig som varken sig man eller kvinna (Språkrådet, 2013: 1).  

Ledin och Lyngfelt (2013) undersöker vilka olika funktioner hen har genom att studera hur de 
uppträder i olika typer av text. Författarna redogör för fem funktioner vilka är uppdelade i två grupper; 
definita funktioner och icke-definita funktioner. Till den definita gruppen ingår funktionerna 
könsöverskridande hen, anonymiserande hen samt okänt kön, medan den icke-definita gruppen består 
av funktionerna indefinit hen och generiskt hen. Nedan illustreras exempel på de olika funktionerna 
hos hen definierade av Ledin och Lyngfelt (2013). 

Könsöverskridande hen (definit referens, könat korrelat): Det var först när jag lärde känna Minou 
som jag förstod att jag fanns – och sedan lärde hen mig att inte känna skuld över min existens. 

Anonymiserande hen (definit referens, okönat korrelat): Samtidigt som det inte är så hett, jag menar, 
tidigare i kväll blev en av ungarna *säger inte vem* helt förstörd för att hen inte klarade av att 
framkalla ett gäsp. 

Okänt kön (definit referens, okönat korrelat): Jag ska göra en telefonintervju typ exakt nu eller om 
två minuter men nu har ungjäveln (eller om det är gnälltanten?) i lägenheten nedanför dragit igång 
pianokonsert. Det låter som att hen sitter och spelar i vårt vardagsrum. 

Indefinit hen: Musik är som vänskap tänker jag, med åren blir man mer och mer kräsen när man 
väljer sitt umgänge – det räcker inte med att en person är snäll och trevlig, hen ska gärna vara rolig 
och intressant också. 
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Generiskt hen: Vill man går det även att koppla köpet till köparens Facebook-sida så hens vänner 
direkt ser att hen köpt en fika för pengarna. (Ledin & Lyngfelt, 2013: 145).  

Ett könsöverskridande hen uppstår när indelningen i man och kvinna överges. Distinktionen mellan 
funktionerna anonymiserande hen och okänt kön beror på om avsändaren i fråga har en uppfattning 
om referentens kön; ett anonymiserande hen uppstår då könet på en man eller kvinna undertrycks, 
medan ett okänt kön uppstår då avsändaren inte har en uppfattning om könet. Då skillnaden mellan 
dessa två funktioner kan vara svår att urskilja har författarna valt att slå samman dessa i studiens 
kvantitativa resultatredovisningar. Den icke-definita användningen består av funktionen generiskt hen 
vilken avser alla möjliga referenter i en bestämd kategori, samt funktionen indefinit hen som har en 
icke unikt identifierbar syftning (Ledin & Lyngfelt, 2012: 145, 146).  

Vidare presenterar författarna även meta-hen och substantiviskt hen som till skillnad från de 
ovannämnda pronominella kategorierna, är icke-pronominella. Substantiviskt hen används i de fall när 
hen uppträder som substantiv: ”Ska jag behöva lura på min son att han är en hen nu också?” (Ledin & 
Lyngfelt, 2012: 146) medan meta-hen egentligen inte är en språklig funktion i sig, utan används i de 
fall där själva ordet åsyftas: ”Hör ordet hen hemma i tidningsspalterna?” (Ledin & Lyngfelt, 2012: 
146).  

Pronomenet kan även användas som referens till djur, ting, gudar och andra icke-mänskliga korrelat 
(Bertils, 2013; Milles, 2013; Kant, 2014). Ett exempel på en sådan användning är ”Min dator har fryst 
och jag försöker tina upp hen med att sjunga passionerade kärleksballader” (Kant, 2014: 38). 
Användningsområdet karaktäriseras av att funktionen är personifierande i den mening att den gör 
referenten mer mänsklig (Bertils, 2013: 30). Denna funktion benämns som personifierande i Bertils 
(2013) studie där tre olika typer av denna användning diskuteras: i fall där korrelatet är väsen, i 
meningar där hen har inanimat syftning, samt i meningar med icke-mänskligt korrelat där hen syftar på 
djur (Bertils, 2013: 30, 31). I en senare studie benämner Kant (2014) samma funktion för icke-
mänskligt. 

3.  Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att undersöka vilka funktioner hos hen som är mest frekventa i korpusarna 
Bloggmix, Twittermix, Flashback och Familjeliv mellan 2012 och 2017, samt om distributionen hos 
dessa funktioner ändrar sig över tid. För att uppfylla det övergripande syftet har undersökningen delats 
upp i följande frågeställningar: 

1.   Har användningen av hen ökat eller minskat över tid? 

2.   a) Hur ser distributionen av hens olika funktioner ut år för år? 

b) Hur ser distributionen av hens olika funktioner ut inom de olika korpusarna år för år? 

c) Finns det några likheter och skillnader i användning av hens olika funktioner korpusarna 

emellan och i en sammanslagning av resultaten? 

3.1 Uppsatsens struktur 
Inledningsvis har en bakgrund till pronomenet hen presenterats och gett en sammanfattning av den 
tidigare forskning som har gjorts inom ämnet. I följande avsnitt presenteras vilket material som 
använts och en beskrivning av tillvägagångsättet tillsammans med etiska överväganden. 
Frågeställningarna i studien besvaras i samband med en översikt över den data som presenteras i 
resultatet. Innan frågeställningarna besvaras presenteras resultatet från den kvalitativa delen av studien 
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där olika exempel på funktioner hos hen redogörs för och analyseras. Vidare besvaras fråga 1 i början 
av den kvantitativa resultatredovisningen där hens frekvens över tid kartläggs, varpå de resterande 
frågorna i fråga 2 besvaras i avsnitten som följer därpå. I resultatavsnittet presenteras även resultatet 
från ett kontrollurval som har genomförts i Familjeliv. Därefter diskuteras undersökningens resultat 
med återkoppling till tidigare forskning, följt av en metodreflektion samt förslag på vidare studier.  
Till sist presenteras en slutsats där svaren på samtliga frågeställningar summeras. 

4.  Material och metod  
Undersökningen har både en kvantitativ och kvalitativ karaktär där den kvantitativa delen utgörs av att 
antalet förekomster av hen inom respektive funktion kvantifieras i siffror, medan den kvalitativa delen 
utgörs av att funktionerna hos alla hen måste avgöras var för sig eftersom denna typ av information 
inte finns taggad i Korp.  

Studien är även diakron eftersom olika funktioner hos hen undersöks från olika tidsperioder i syfte att 
kunna jämföra och se om och deras distribution skiljer sig över tid. Materialet är avgränsat till sex år, 
från 2012 till 2017. Valet av tidsperiod grundar sig i att det är 2012 som hen-debatten tog fart 
ordentligt och en stor ökning av användningen av hen illustrerades. Studiens resultat jämförs även med 
tidigare forskning vars undersökningar varit centrerad kring tidigare år.   

4.1 Material 
Data i denna studie utgörs av fyra olika korpusar från tidsperioden 2012-2017 hämtade från 
Språkbankens textsamling med hjälp av sökverktyget Korp. Språkbanken är en forsknings- och 
utvecklingsenhet placerad vid Göteborgs Universitet som tillhandahåller en stor samling korpusar 
online på sin webbplats (Språkbanken, 2015). De korpusar som ligger till grund för denna studie är 
Bloggmix, Twittermix, Familjeliv och Flashback, vilka alla finns under kategorin sociala medier i 
Korp. Valet av dessa korpusar motiveras framför allt genom att materialet ska återspegla ett språkbruk 
som är vardagligt. Dessa texttyper kan anses utgöra exempel på vardagligt språkbruk då deras 
informella egenskaper skapar tendenser hos skribenten som liknar talat språk. 

Bloggmix består av bloggar hämtade från topplistorna via http://www.bloggportalen.se.1 Samlingen 
Bloggmix har totalt 21 korpusar som är uppdelade efter årtal då de publicerats. I dagsläget 
tillhandahålls data från 1998 fram till 2017, samt en korpus med okänt datum. Då studiens intresse 
ligger i att undersöka olika funktioner hos hen mellan 2012 och 2017 har sex av dessa korpusar 
använts som underlag, benämnda Bloggmix 2012-2017.  

Twittermix består av material från ett urval av de cirka 5000 mest inflytelserika svenska 
Twitteranvändare enligt http://www.twittoppen.se/.2 Korpusen uppdateras kontinuerligt (Språkbanken, 
2015).  

Familjeliv är uppdelat på 23 korpusar vilka är baserade på olika forum. I denna studie har 11 av dessa 
korpusar använts utifrån ett slumpmässigt urval: Allmänna rubriker – Kropp & själ, Allmänna rubriker 
– Samhälle, Allmänna rubriker – Sandlådan, Allmänna rubriker – Nöje, Allmänna rubriker – Ekonomi 
& juridik, Allmänna rubriker – Husdjur, Medlemstrådar – Väntar barn, Känsliga rummet, Gravid, 
Förälder och Sex & Samlevnad.  

Flashback har 16 korpusar som i enlighet med Familjeliv, är baserade på olika forum. I denna korpus 
har följande åtta korpusar använts, även dessa utifrån ett slumpmässigt urval: Ekonomi, Kultur & 
                                                        
1 Denna information är hämtad från personlig korrespondens mellan ansvariga från Korp och mig.  
2 ibid. 



 

 6 

Media, Politik, Samhälle, Vetenskap & Humaniora, Hem, bostad & familj, Fordon & trafik, Mat, 
dryck & tobak. 

Denna studie består av två urval; ett huvudurval och ett kontrollurval. Huvudurvalet innefattar 120 
meningar, varav 30 meningar i varje korpus och 5 meningar per år. Inom detta urval analyseras 141 
hen, vilket är fler hen än antal meningar och beror på det faktum att fler än ett hen uppträder i några 
meningar. Inom det så kallade kontrollurvalet har 30 meningar inom Familjeliv undersökts i syfte att 
kontrollera att distributionen inte skiljer sig för mycket i förhållande till resultatet från första urvalet. 
Valet av att göra kontrollurvalet i just Familjeliv föll sig naturligt då det förekom återkommande 
fenomen gällande hens apparition i första urvalet. Detta ledde fram till att undersöka om dessa 
återkommande fenomen skulle påträffas även i ett utökat urval. En vidare redogörelse kring detta 
redovisas i avsnitt (5.3.3).  

Den mest övergripande avgränsningen som gjorts är att antalet analyserade förekomster av hen inte 
täcker alla träffar inom respektive korpus och årtal. Detta på grund av att dessa är alldeles för stora i 
antal (se hens frekvens över tid i avsnitt 5.2). I och med detta har undersökningen avgränsats till att 
endast analysera 150 meningar där hen förekommer. 

4.2 Datainsamling och urvalsprocess 
Valet av meningar gjordes genom ett systematiskt urval vilket är en variant av slumpmässigt urval där 
forskaren väljer enheter direkt från urvalsramen (Bryman, 2002: 185). Meningarna i denna studie är 
valda med ett intervall enligt formeln r=N/n där r representerar urvalets intervall medan N och n utgör 
antalet element i populationen respektive i urvalet (Vejde, 2009: 8, 12). Detta urvalsförande börjar vid 
ett slumpmässigt valt element och därefter väljs var r:te element i populationen. Meningarna i denna 
studie har på så sätt valts ut med regelbundna intervall. Då storlek i populationerna skiljer sig både 
inom de olika korpusarna och årsvis, gjordes separata uträkningar inom respektive korpus och årtal. 
Utifrån storleken i populationen inom varje korpus och år, dividerades den totala populationen (antal 
träffar på hen) med urvalspopulationen (fem) i syfte att få fram vilken r:te mening som skulle bli vald. 
Vid ojämna tal avrundades dessa nedåt till närmaste heltal. Därefter valdes var r:te mening ut från 
listan i Korp vilka kom att ingå i urvalspopulationen. Startpunkterna valdes slumpmässigt med hjälp 
av en slumpgenerator via https://psychicscience.org/random.aspx. För att illustrera ett exempel var den 
totala populationen (antal träffar på hen) 1775 i Bloggmix 2012. Som första steg numrerades 
meningarna från 1 till 1775. Därefter beräknades kvoten 1775 (N) / 5 (n) vilket blev 355. Detta 
resulterade i att var 355:e mening valdes ut. Därefter valdes en mening med ett nummer mellan 1 och 
355 där startpunkten slumpmässigt valdes till 66. Urvalet kom därmed att omfatta meningarna med 
numren 66, 421, 776, 1131 och 1486. Fördelen med detta urvalsförande är att det är objektivt då 
slumpen bestämmer om startpunkten väljs slumpmässigt. Nackdelen är att det finns en risk för 
sneddrivna resultat om urvalsramen innehåller trender eller systematiskt ordning (Bryman, 2002: 185). 
Beträffande material där Korp inte har upphovsrätt förekommer ingen systematisk ordning då 
meningarna visas slumpmässigt vilket innebär att de fungerar som index men inte kan utgöra en 
återpublicering av texten. Denna omkastning görs i anslutning till att materialet går igenom den 
automatiska språkanalysen och annoteringen.3	  	  

4.2.1 Sökningar i Korp 

Vid insamling av data gjordes separata sökningar i respektive korpus. Inledningsvis gjordes en enkel 
sökning på endast ordet hen i sökfältet i korpusarna Bloggmix 2012-2017. Vidare gjordes en utökad 
sökning i de resterande korpusarna Twittermix, Familjeliv och Flashback då dessa till skillnad från 
Bloggmix, inte är uppdelade efter år. I jämförelse med enkel sökning innehåller utökad sökning 
verktyg i syfte att bygga ihop mer komplicerade frågor  (Språkbanken, 2015). En illustration som visar 
den utökade sökningen i Korp visas nedan i figur 1. För att se träffar från övriga år gjordes en likadan 
sökning där årtalet i sökningsfunktionen byttes ut mot önskat år.  

                                                        
3 Ibid. 
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Figur 1. Illustration av utökad sökning i Språkbankens konkordansverktyg Korp. 

Vidare räknades relativa frekvenser ut i syfte att se hur användningen av hen utvecklats genom åren 
och jämföra frekvenser av hen mellan de olika korpusarna. Eftersom det förekommer variation i 
korpusarnas storlek talar inte den absoluta frekvensen om mycket. I detta fall dividerades antalet sökt 
token med totalt antal ord multiplicerat med en miljon i syfte att få fram förekomster per miljon ord. 
Exempelvis förekommer hen 6112 år 2012 i Twittermix av storlek 75 796 730 token. Räkningen såg 
alltså ut på följande sätt: 6112/75796730*1000000 = 80,6, cirka 81 hen per miljon ord. Med hjälp av 
Språkbankens vanliga frekvensuppgift som visar antalet träffar per en miljon ord gick det att jämföra 
frekvenser av hen i Bloggmix 2012-2017. För att ta reda på storlekarna på Twittermix, Flashback och 
Familjeliv per år, formulerat i antal tokens, gjordes en utökad sökning i respektive korpus. I sökrutan 
angavs en söksträng med det reguljära uttrycket ”.*”.  En illustration av denna sökning visas i figur 2. 

 
Figur 2. Illustration av reguljärt uttryck från utökad sökning i Språkbankens konkordansverktyg Korp.  

4.3 Analysmetod och databearbetning 
Taggningen av de olika funktionerna hos hen gjordes till stor del med hjälp av Ledin och Lyngfelts 
(2013) indelning av hens olika funktioner. Som tidigare nämnt presenterar författarna fem olika 
funktioner hos hen: könsöverskridande hen, okänt kön, anonymiserande hen, indefinit hen och 
generiskt hen. Författarna redogör även för meta-hen och substantiverat hen vilka är funktioner som 
även har tillämpats i denna studie. Skiljelinjen mellan anonymiserande hen och okänt kön kan vara 
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svår att urskilja då det kan vara svårt att avgöra om könstillhörigheten hos referenten är känd sedan 
tidigare eller inte för skribenten. Författarna har därmed valt att slå samman funktionerna i resultatet, 
något som även denna studie tar efter (hädanefter redovisas resultatet under den gemensamma 
funktionen anonymiserande hen och okänt kön). Distinktionen mellan indefinit hen och generiskt hen 
är svår att urskilja då dessa funktioner har betraktats som överlappande. I och med att funktionerna 
delvis avser samma sak har en sammanslagning av dessa funktioner gjorts i denna studie, en lösning 
som även har påträffats i Petterson och Kaibergers (2015) studie där skillnaderna från indefinit hen till 
generiskt hen ansetts vara marginella (Petterson & Kaiberger, 2015: 20, 21). I Lindqvist, Sendén och 
Bäcks (2016) studie talas det om en gemensam användning; indefinit och generisk användning. 

Utöver ovannämnda funktioner representeras även kategorin icke-mänskligt i denna studie då flera hen 
i materialet inte kunnat placeras inom funktionerna som Ledin och Lyngfelt (2013) presenterar. Kant 
(2014: 37) redogör för kategorin icke-mänskligt vilken syftar på de hen som står i relation till icke 
mänskliga referenser, exempelvis föremål, djur och Gud. Användningen av hen i denna bemärkelse 
påträffades i materialet och därmed kom denna kategori att inkluderas i denna undersökning. Samtliga 
sex funktioner som nämnts ovan används i denna studie som både hjälp- och analysverktyg i syfte att 
kunna placera varje hen inom varje tillhörande funktion.  

Ytterligare finns två kategorier benämnda otydligt och övrigt. Kategorin otydligt utgör de fall där hen 
varit svår att placera inom en specifik kategori och där fler tolkningar kunnat göras. Den sistnämnda 
kategorin övrigt representerar i likhet med beskrivningen Andersson (2016) gör i sin studie, de hen 
som inte kunnat placeras inom en fastställd kategori.  

Vid intresse finns det möjlighet att ta del av kategoriseringen av materialet i bilaga 1.  

För att tydliggöra vilka kategorier som har tillämpats i denna studie presenteras här en översikt av 
kategorierna, samt vilken forskning dessa har definierats av. Observera att otydligt och övrigt inte 
representeras i denna tabell då dessa har lagts till på egen hand i samband med analysen av materialet. 

Tabell 1. Sammanställning av kategorierna samt den forskning som dessa har definierats av.   
Kategorier Definierade av  Kommentarer 

Könsöverskridande hen  Ledin och Lyngfelt (2013)  

Anonymiserande hen och okänt kön Ledin och Lyngfelt (2013)  

Ledin och Lyngfelt (2013) 
slår samman dessa funktioner 
i sina kvantitativa 
resultatredovisningar. 

Indefinit hen och generiskt hen  Ledin och Lyngfelt (2013) 
Dessa funktioner är 
separerade i Ledin och 
Lyngfelts (2013) studie.  

Meta-hen Ledin och Lyngfelt (2013)  

Substantiverat hen  Ledin och Lyngfelt (2013)  

Icke-mänskligt  Kant (2014)  
Denna kategori benämns i 
Bertils (2013) som 
personifierande.  
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4.4 Etiska överväganden 
Då denna studie både använder och citerar inlägg hämtade från bloggar, Twitter och diskussionsforum 
blir frågan om etiska beslut viktig att diskutera. Det finns fler etiska utmaningar för internetforskning. 
En fråga som ofta debatteras är huruvida elektronisk kommunikation är offentlig eller privat.  
I händelse av att skribenterna på dessa sajter inte har lämnat sitt godtycke till att bli studerade, finns 
det skäl att uppge att samtyckesprincipen inte har följts. Samtidigt poängteras det att det inte krävs 
tillstånd eller samtycke eftersom den typ av information både är offentlig och jämförbar med inlägg i 
tidningar (Bryman, 2002: 141, 142). Enligt Pace (2005: 39) får elektronisk kommunikation användas i 
forskningssyfte enbart om följande kriterier följs: materialet är offentligt arkiverat och lättillgängligt, 
inget lösenord krävs för att komma åt informationen, materialet inte är känsligt, samt om ingen 
webbplatspolicy förbjuder användning av materialet.  

Utifrån ovannämnda aspekter skyddar Språkbanken skribenternas upphovsrätt genom att kasta om 
meningarna i texterna slumpmässigt4. Även om data i denna studie är publik och öppen för alla, har 
användarkonton och länkar till de skrivna inläggen inte publicerats i denna studie, för att på så sätt i 
någon mån bevara skribenternas uppgifter konfidentiella. 

5.  Resultat 
Inledningsvis presenteras den kvalitativa delen av studien där olika exempel på funktioner hos hen 
redogörs för och analyseras i resultatets första avsnitt (5.1). Vidare i sektion (5.2) och (5.3) presenteras 
den kvantitativa delen av studien där frågeställningarna samt delfrågorna besvaras i ordning:  

1.   Har användningen av hen ökat eller minskat över tid? 
2.   a) Hur ser distributionen av hens olika funktioner ut år för år? 

b) Hur ser distributionen av hens olika funktioner ut inom de olika korpusarna år för år? 
c) Finns det några likheter och skillnader i användning av hens olika funktioner korpusarna 
emellan och i en sammanslagning av resultaten? 

I avsnitt (5.3.3) presenteras även resultatet från kontrollurvalet som genomfördes i Familjeliv.   

5.1 Översikt av olika funktioner hos hen 
5.1.1 Könsöverskridande hen 

Ett könsöverskridande hen uppstår när indelningen i man och kvinna överges (Ledin & Lyngfelt, 
2013: 145). Nedan följer några exempel på denna funktion:   
 

(1)   Charlez ligger ett par rader under, jag känner mig hotad, hen är en nykomling, en flitig, alert 
uppstickare från i våras och jag anser hen vara farlig. (Bloggmix, 2014-07-19).   
 

(2)  Nyamko Sabuni säger att hen kanske vill studera efter sin tid i politiken. (Twittermix, 2012-
02-16).  

 
I exempel (1) och (2) går det att se att Charlez och Nyamko Sabuni har pronominaliserats med hen 
även om det går att utläsa vilket kön hen i dessa kontexter faktiskt har.  

                                                        
4 Ibid.  
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5.1.2 Anonymiserande hen och okänt kön 

Ett anonymiserande hen uppstår när könet på en man eller kvinna undertrycks medan ett okänt kön 
uppstår när sändaren inte känner till könsidentiteten hos referenten (Ledin & Lyngfelt: 145). Dessa 
funktioner har som tidigare nämnts, i likhet med Ledin och Lyngfelts studie (2013), slagits samman 
till en kategori i de kvantitativa redovisningarna av resultaten då det ibland kan vara svårt att avgöra 
om sändaren vet referentens könsidentitet. Nedan följer ett par exempel av användningarna:  
 

(3)   Jag vet däremot hur personen som sagt det till mig är och hen skulle inte säga något hen inte 
trodde på. (Flashback, 2014-12-03).  
 

(4)   En kompis berättade om hur hen planerat, både praktiskt och ekonomiskt, hur hen skulle 
kunna gå vidare med livet utan sin partner under en dålig period, sen vände det och blev bra 
igen. (Bloggmix, 2013-08-20) 
 

(5)  Men igår bökande hen runt i livmodern under kanske tio minuter och jag kände gymnastiken 
utanpå, i min hand. (Familjeliv, 2016-05-28).  

 
(6)   Jag vill kunna lita på att min onge får en bra skolgång, även om det hen behöver mer stöd än 

genomsnittsongen # dinröst (Twittermix, 2014-03-11).  
 
I exempel (3) och (4) anonymiseras personen och en kompis med hen som hjälper till att inte avslöja 
könstillhörigheten hos de omnämnda. Något som ofta återkommer i materialet är användningen av hen 
i referens till barn. I exempel (5) refererar hen till ett barn där det både kan röra sig om en 
anonymisering eller ett okänt kön. Skribenten som använder hen kanske vet könet på barnet men 
benämner barnet som hen i syfte att behålla könstillhörigheten hemlig. Det kan även vara så att 
skribenten använder hen som referens till sitt ofödda barn just för att skribenten inte vet könet på 
barnet och då rör det sig istället om ett okänt kön. I exempel (6) anonymiseras min onge med hjälp av 
hen, troligtvis i syfte att inte avslöja könet på barnet.  

5.1.3 Generiskt hen och indefinit hen 

Ett generiskt hen syftar till alla möjliga referenter i en bestämd kategori, medan ett indefinit hen har en 
icke unikt identifierbar syftning vilket innebär att en kan referera till en specifik person i en kategori 
utan att precisera exakt vem det handlar om (Ledin och Lyngfelt: 146, 153). Dessa funktioner skiljer 
sig väldigt lite från varandra baserat på de definitioner som görs av funktionerna. I några fall har det 
fungerat att skilja indefinit och generiskt hen, men det förekommer även fall där gränsdragningen 
mellan dessa funktioner varit svår att urskilja. I och med att dessa funktioner har betraktats som delvis 
överlappande har dessa kategorier slagits samman i de kvantitativa uppställningen (hädanefter används 
termen generiskt hen för att referera till båda funktionerna), en lösning som även har tillämpats i 
Petterson och Kaibergers (2015) studie. Nedan illustreras några exempel av användningarna: 
 

(7)  Och att det därmed blir mer sannolikt att någon på läktaren fastnar omaskad på film innan hen 
begår brott? (Twittermix, 2017-01-24) 
 

(8)   Stenbocken frågar hellre på omvägar om något för att uttrycka vad hen vill, än säger det rakt 
ut, eftersom man aldrig kan vara helt säker på vad andra ska svara. (Bloggmix, 2012-12-05) 
 

(9)  Det du gör ungegär som att säga att en person som startar eget företag visat genom handling 
att hen är moderat. (Familjeliv, 2017-02-25)  
 

(10)  Ett intensivt och upplyftande samtal med en vän kan hjälpa dig nu, hen vågar säga de tuffa 
sakerna utan att du tar det personligt. (Bloggmix, 2014-09-14) 

 
I exempel (7) är det indefinita pronomenet någon korrelat vilket innebär att en specifik person 
refereras utan att klargöra exakt vem det handlar om. I exempel (8) används hen i referens till 
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stjärntecknet Stenbocken. Utifrån utökad kontext går det att utläsa att inlägget syftar till veckans 
horoskop. Med denna information tolkas exemplet som generiskt i och med att alla som är 
stjärntecknet stenbocken avses. I exempel (9) är en person korrelat. Tolkningen som görs här är att det 
handlar om en specifik person; en person som startar eget företag, utan att precisera vem denna person 
är. I exempel (10) är korrelatet en vän. Detta exempel kan röra sig om en specifik person i en grupp; 
en vän, utan att precisera vem denna vän är. Det kan även indikera att vilken vän som helst åsyftas.  

5.1.4 Meta-hen 

Ett så kallat meta-hen används i fall där själva ordet åsyftas (Ledin och Lyngfelt: 146). Nedan 
illustreras exempel av hen med metaanvändning: 
 

(11)  Egna tankar om hen, könsneutrala namn och tydlig könsbenämning – nu när vi ändå är inne 
på det! (Bloggmix, 2012-04-03).  
 

(12)  Svenska Akademins ordlista inför hen (Twittermix, 2014-07-29) 
 

(13)  Ordet hen är ju en queer markering att könet inte finns. (Flashback, 2012-06-03). 
 

(14)  Därför bör man inte lära barn att säga hen. (Familjeliv, 2012-01-29). 
 
I samtliga exempel ovan debatteras fenomenet hen. 

5.1.5 Substantiverat hen 

Ett substantiverat hen uppstår när hen uppträder som substantiv och ofta med artikeln en. Nedan 
illustreras en substantivisk användning av hen: 
 

(15)  Jag är en hen av det manlig könet, och jag vikarierade på en låg / mellanstadieskola för ett par 
år sedan. (Flashback, 2016-02-19). 

 
Detta exempel visar en person med en icke-binär könstillhörighet och som identifierar sig som hen. 
Dock framgår det att skribentens biologiska kön är manligt. 

5.1.6 Icke-mänskligt  
Denna kategori syftar till de fall där hen står i relation till icke mänskliga referenser (Kant, 2014: 37). 
Det kan till exempel röra sig om föremål, system, djur eller Gud. Nedan följer exempel av denna 
funktion: 
 

(16)  Utan protester lät hen sig lånas och slinka ner i väskan min. (Bloggmix, 2012-04-05) 
 
(17)  Google Now är ibland besvärande ivrig att visa mig vad hen kan göra med sin cape och sitt 

svärd. (Twittermix, 2017-05-29) 
 

(18)  Om hen sen ändrar alla hetro till homosexuella eller tvärtom ... (Flashback, 2014-05-30)  
 

(19)  Om katten visar på att hen inte vill bli fasthållen och försöker ta sig loss måste man släppa! 
(Familjeliv, 2016-11-09) 

 
I samtliga exempel tillägnas referenterna mänskliga karaktärsdrag med hjälp av hen. I exempel (16) 
går det med vidare kontext, att utläsa att hen används i referens till en bok. Istället för att benämna 
boken som den eller det, framställs boken som mer levande med hjälp av hen. I exempel (17) används 
hen i referens till Google Now, ett system skapat av Google som skall försöka efterlikna en mänsklig 
assistent. Användningen av hen i denna bemärkelse gör systemet mer människoliknande. I exempel 
(18) går det med vidare kontext att utläsa att hen är referens till Gud, även här i syfte att tillskriva 
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korrelatet mänskliga karaktärsdrag. I exempel (19) är katten korrelat. Här illustreras ett fall där 
skribenten refererar katten som en människa men utan att precisera könstillhörigheten.  

5.1.7 Otydligt  
Kategorin otydligt utgörs av de hen som har varit svåra att placera inom en specifik kategori och där 
flera tolkningar varit möjliga. Nedan illustreras exempel av denna kategori: 
 

(20)  Om gud är omnipotent saknar hen grund för att straffa oss då hans skapelse måste vara 
deterministisk. (Flashback, 2013-10-02).  
 

(21)  Hen har använt sig av sina egna sudd från pennorna och så har hen använt ett Stearinljus som 
hon vänt upp och ner på och limmat ditt sudden. (Bloggmix, 2016-02-05) 
 

(22)  När jag ser att allt verkar stämma (eller inte stämma, då tar jag reda på mer info så kunden 
vet), så ringer jag (eller mailar så att han har det svart på vitt) att grejerna VANLIGTVIS 
BORDE komma till hen under tisdagen. (Flashback, 2013, 06 10). 

 
Gemensamt för samtliga fall ovan är att könstillhörigheten hos korrelaten är kända, vilket därmed rör 
sig om könsöverskridande hen eftersom uppdelningen i man och kvinna har övergivits. I exempel (20) 
är hens korrelat Gud. Detta exempel har två potentiella hen-användningar. Dels står hen i relation till 
en icke-mänsklig referens, Gud, vilket då rör sig om ett icke-mänskligt hen, dels blir användningen av 
hen i denna kontext könsöverskridande då det framgår att hen är av manligt kön; ”hans skapelse.”   
I exempel (21) går det med vidare kontext att utläsa att hens korrelat är en elev. En tolkning är att 
skribenten inte velat avslöja elevens identitet genom att använda hen i syfte att anonymisera. 
Meningen är dock mångtydig i och med att pronomenet hon förekommer i slutet av meningen vilket 
avslöjar könstillhörigheten hos eleven, vilket istället talar för ett könsöverskridande hen. I exempel 
(22) är kunden korrelat. I detta fall är det vilken kund som helst som åsyftas vilket därmed rör sig om 
en generisk referens. Denna mening är dock i likhet med förgående exempel, svårtolkad då ett annat 
pronomen dyker upp i meningen som avslöjar könstillhörigheten hos kunden, nämligen han.   
Gemensamt för samtliga exempel är att de uppvisar en inkonsekvent användning av pronomenet. 
En tänkbar förklaring till detta kan vara att pronomenet fortfarande är ett relativt nytt fenomen i det 
svenska språket och inte har etablerats på samma sätt som klassiska pronomen. Så som ett litet barn lär 
sig att gå, försöker hen hitta de ”rätta sammanhangen.”  

5.1.8 Övrigt 

Kategorin övrigt syftar på de fall där hen inte kunnat placeras inom en fastställd kategori. Nedan följer 
ett exempel av denna kategori: 
 

(23)  Sydafrika kör hen som flaggis! (Twittermix, 2012-07-28). 
 
Exempel (23) är svårtolkat dels för att inlägget inte stödjer någon utökad kontext, dels är det svårt att 
fastställa vad ”flaggis” syftar till i denna mening. Flaggis skulle kunna innebära ett slags 
ställningstagande vilket då skulle röra sig om ett meta-hen med tolkningen att skribenten i denna 
kontext talar om hen som fenomen. Detta är dock endast en tolkning och går inte att fastställa utan 
vidare kontext.  

5.2 Hens frekvens över tid 
I denna sektion besvaras frågeställning 1: ”Har användningen av hen ökat eller minskat över tid?.” 
Ledin och Lyngfelt (2013) har i sin studie redogjort för hens spridning 2007-2012 i Bloggmix med alla 
träffar inkluderade. De fann att hen redan 2008 får ett litet uppsving och att användningen av hen ökar 
fram till 2011 då antalet förekomster sjunker. Från 2011 till 2012 sker en stor ökning från 3 hen per en 
miljon ord till 21 hen per miljon ord (Ledin & Lyngfelt, 2013: 148, 149). Nedan i tabell 2 illustreras 
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hens utveckling i ett senare stadie mellan 2012 och 2017 i Bloggmix, Twittermix, Flashback och 
Familjeliv med alla träffar inkluderade, avrundat till heltal. Här bör det påpekas att det i 2017 endast 
finns data de första månaderna av året vilket gör att korpusarnas storlekar är mindre under just detta år.  
Tabell 2. Utvecklingen av hen 2012-2017 i Bloggmix, Twittermix, Flashback och Familjeliv med alla träffar 
inkluderade. 

 
Den relativa frekvensen visar att användningen av hen har ökat i både Bloggmix och Familjeliv fram 
till 2016. I Bloggmix går det att utläsa att användningen av hen ökar som mest mellan 2012 och 2013. 
Det går även att konstatera att användningen av hen är som störst 2016. Användningen av hen i 
Familjeliv är som störst 2016 och ökningen är som störst från 2015 till 2016, från 119 till 155 hen per 
miljon ord. I Twittermix går det att se användningen av hen sjunker över tid. Användningen av hen i 
Flashback visar en trend som går både upp och ner över tid. Under 2012 fram till 2015 ökar 
användningen, när trenden börjar gå nedåt 2016, till att återigen öka 2017. Det går även att utläsa att 
hen är mer än dubbelt så vanligt i Familjeliv än i övriga korpusar mellan 2015 och 2017.  

Bloggmix År Antal träffar 
(Absolut frekvens)  

Korpus storlek 
(antal tokens) 

Hen per miljon ord 
(Relativ frekvens) 

 2012 1775 80 041 223 22  
 2013 1679 62 098 899 27 
 2014 1066 40 133 589 27 
 2015 780 27 835 518 28 
 2016 556 17 699 703 31 
 2017 48 1 669 477 29 
Totalt 2012-2017 5904 229 478 409  26  

Twittermix År Antal träffar 
(Absolut frekvens) 

Korpus storlek 
(antal tokens) 

Hen per miljon ord 
(Relativ frekvens) 

 2012 6112 75 796 730 81 
 2013 6441 86 655 237 74 
 2014 3030 53 235 376 57  
 2015 2488 55 291 840 45 
 2016 975 28 912 037 34 
 2017 521 18 397 731 28 
Totalt 2012-2017 19567 318 288 951 61 

Flashback År Antal träffar 
(Absolut frekvens) 

Korpus storlek 
(antal tokens) 

Hen per miljon ord 
(Relativ frekvens) 

 2012 9343 357 773 570 26 
 2013 11754 325 195 777 36 
 2014 12824 286 354 408 45 
 2015 12219 245 089 014 50 
 2016 10397 225 138 224 46 
 2017 2080 43 464 928 48 
Totalt 2012-2017 58617 1 483 015 921 40  

Familjeliv År Antal träffar 
(Absolut frekvens) 

Korpus storlek 
(antal tokens) 

Hen per miljon ord 
(Relativ frekvens) 

 2012 22504 290 368 964 78 
 2013 18362 207 728 144 88 
 2014 14608 138 509 037 105 
 2015 10535 88 774 452 119 
 2016 9894 63 966 960 155 
 2017 5725 38 073 124 150 
Totalt  2012-2017 81628 827 420 681 99  
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5.3 Distributionen av hens olika funktioner 
5.3.1 Översikt år för år 

I denna sektion besvaras fråga 2a: ”Hur ser distributionen av hens olika funktioner ut år för år?.”  
I tabell 3 illustreras en övergripande bild där resultatet från varje korpus slagits samman.  
Tabell 3. De 141 undersökta hen i materialet fördelade på funktioner 2012-2017. 

År KÖN ANO+OKÄN GEN MET SUB ICK OTY ÖVR Totalt 
2012 1 9 4 7 - 1 - 1 23 
2013 1 9 7 3 - - 2 - 22 
2014 2 12 8 1 2 1 - - 26 
2015 - 12 7 3 - - - - 22 
2016 - 10 2 4 1 2 3 - 22 
2017 - 14 11 - - 1 - - 26 

Totalt 4  
(3%) 

66  
(47%) 

39 
(28%) 

18 
(13%) 

3  
(2%) 

5  
(3%) 

5  
(3%) 

1 
(1%) 141 

 
Inledningsvis kan det konstateras att den dominerande funktionen hos hen är anonymiserande hen och 
okänt kön med totalt 47 procent av förekomsterna i totala förekomster. Den generiska funktionen 
täcker totalt 28 procent av förekomsterna i totala förekomster och blir därmed den näst vanligaste 
funktionen i det undersökta materialet. Meta-hen blir den tredje vanligaste användningen, med totalt 
13 procent. Vid närmare undersökning om frekvensen av funktionerna per år går det att konstatera att 
kategoriseringen anonymiserande hen och okänt kön är mer frekvent än övriga kategorier 2012. 
Användningen av meta-hen är även stor under detta år med totalt 7 av 23 träffar. 2013 är 
användningen av hen med generisk funktion mer frekvent än användningen av meta-hen. Året därpå, 
2014, fortsätter användningen av generiskt hen att vara stor, men anonymiserande hen och okänt kön 
står för den största användningen under detta år. 2015 är den vanligaste användningen ännu i 
anonymiserande bemärkelse. 2016 är anonymiserande hen och okänt kön samt meta-hen mer frekventa 
än övriga kategorier. Under detta år har även tre hen kategoriserats som otydliga. 2017 är 
användningen av generiskt hen återigen stor med totalt 11 av 26 träffar, placerad strax efter 
anonymiserande hen och okänt kön som är den största hen-användningen under detta år med totalt 14 
av 26 träffar.   

5.3.2 Översikt år för år inom varje korpus 

Nedan besvaras fråga 2b: ”Hur ser distributionen av hens olika funktioner ut inom de olika korpusarna 
år för år?.” I tabell 4 illustreras en fördelning av antalet hen som slumpmässigt valts ut inom 
respektive korpus. 

Tabell 4. Distributionen av hens olika funktioner i Bloggmix, Twittermix, Flashback och Familjeliv 2012-2017. 
Bloggmix År KÖN ANO+OKÄN GEN MET SUB ICK OTY ÖVR Totalt 
 2012 - - 1 3 - 1 - - 5 
 2013 1 4 2 - - - - - 7 
 2014 2 1 4 - - - - - 7 
 2015 - 4 1 1 - - - - 6 
 2016 - 1 2 1 - - 2 - 6 
 2017 - 2 4 - - - - - 6 
Totalt  3 12 14 5 - 1 2 - 37 
Twittermix År KÖN ANO+OKÄN GEN MET SUB ICK OTY ÖVR Totalt 
 2012 1 3 - 1 - - - 1 6 
 2013 - 2 2 1 - - - - 5 
 2014 - 3 2 1 1 - - - 7 
 2015 - 3 1 1 - - - - 5 
 2016 - 4 - - - 1 1 - 6 
 2017 - 3 1 - - 1 - - 5 
Totalt  1 18 6 4 1 2 1 1 34 
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Flashback År KÖN ANO+OKÄN GEN MET SUB ICK OTY ÖVR Totalt 
 2012 - 2 1 2 - - - - 5 
 2013 - 1 1 1 - - 2 - 5 
 2014 - 3 1 - 1 1 - - 6 
 2015 - 1 5 - - - - - 6 
 2016 - 1 - 3 1 - - - 5 
 2017 - 3 3 - - - - - 6 
Totalt  - 11 11 6 2 1 2 - 33 
Familjeliv År KÖN ANO+OKÄN GEN MET SUB ICK OTY ÖVR Totalt 
 2012 - 4 2 1 - - - - 7 
 2013 - 2 2 1 - - - - 5 
 2014 - 5 1 - - - - - 6 
 2015 - 4 - 1 - - - - 5 
 2016 - 4 - - - 1 - - 5 
 2017 - 6 3 - - - - - 9 
Totalt  - 25 8 3 - 1 - - 37 

Bloggmix 

Tabell 4 visar att majoriteten av förekomsterna av hen 2012 i Bloggmix är meta-hen. 
2013 är funktionen anonymiserande hen och okänt kön mer frekvent än övriga funktioner.  
Funktionen generiskt hen är mer frekvent än övriga funktioner 2014. 2015 är flest hen placerade i 
kategorin anonymiserande hen och okänt kön. 2016 är funktionen generiskt hen och kategorin otydligt 
mer frekventa än övriga kategorier. 2017 är funktionen generiskt hen mer frekvent i än 
anonymiserande hen och okänt kön.  

Twittermix 

Som framgår av tabell 4 är anonymiserande hen och okänt kön mer frekvent än könsöverskridande 
hen, meta-hen och övrigt 2012 i Twittermix. 2013 är anonymiserande hen och generiskt hen mest 
frekventa i förhållande till de övriga kategorierna. 2014 är flest hen placerade inom kategorin 
anonymiserande hen. I likhet med året innan är flest hen placerade inom kategorin anonymiserande 
hen 2015. 2016 är kategorin anonymiserande hen och okänt kön mer frekvent än icke-mänskligt och 
kategorin övrigt. Vidare visar tabellen att majoriteten av förekomsterna av hen år 2017 är 
anonymiserande hen och okänt kön. 

Flashback 

Resultatet inom denna korpus visar att anonymiserande hen och okänt kön samt meta-hen är mer 
frekventa än generiskt hen 2012. 2013 är kategorin otydligt mer frekvent än övriga kategorier. 2014 är 
fler hen placerade i funktionen anonymiserande hen och okänt kön än i övriga kategorier. 2015 är 
majoriteten hen placerade i kategorin generiskt hen. Större delen av förekomster av hen 2016 är meta-
hen. 2017 är anonymiserande hen och generiskt hen lika frekventa med jämt antal träffar; 3.   

Familjeliv 

Tabell 4 visar att anonymiserande hen och okänt kön är den kategorisering som är mer frekvent än 
övriga kategorier under alla år förutom 2013 där användningen av generiskt hen samt anonymiserande 
hen och okänt kön är lika frekventa med jämt antal träffar; 2.  

Sammanfattningsvis har inga tydliga mönster eller eventuella tendenser kunnat urskiljas för de flesta 
funktionerna. Däremot går det att se att meta-hen verkar minska över tid i tre av fyra korpusar: 
Bloggmix, Twittermix och Familjeliv, med Flashback som undantag där meta-hen minskar över tid 
förutom år 2016 där flest förekomster av meta-hen illustreras.   
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5.3.3 Utökat urval i Familjeliv 

Som tidigare nämnt i avsnitt (4.1) gjordes ett kontrollurval på ytterligare 30 meningar i Familjeliv 
utöver de redan existerande 30 meningarna från huvudurvalet. Detta gjordes i syfte att kontrollera att 
distributionen inte skiljer sig för mycket i förhållande till resultatet från första urvalet i Familjeliv. 
Som framgår av tabell 5 nedan är majoriteten av förekomsterna av hen från första urvalet 
anonymiserande hen och okänt kön (totalt 25 av 37 träffar). Många av dessa träffar inkluderade fall 
där barn anonymiserats vilket tenderade att vara ett återkommande fenomen i materialet. Detta gav 
upphov till intresse att undersöka mer data inom Familjeliv i syfte att se om funktionen 
anonymiserande hen och okänt kön skulle ge samma typ av utfall som i det tidigare urvalet. I tabell 5 
redovisas resultatet från huvudurvalet, samt resultatet från kontrollurvalet.  
Tabell 5. Distributionen av hens olika funktioner 2012-2017 från urval 1 och urval 2 i korpusen Familjeliv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vid jämförelse av resultaten från urval 1 och urval 2 i Familjeliv går det att se likadana tendenser. 
Som framgår av tabell 5 är anonymiserande hen och okänt kön vanligast i båda urvalen. Resultatet 
visar även att användningen av hen med generisk funktion är vanligt förekommande i båda urvalen.  
I tabell 6 ges en sammanslagning av resultaten.  

  

 År KÖN ANO+OKÄN GEN MET SUB ICK OTY ÖVR Totalt 
 
 2012 - 4 2 1 - - - - 7 

 
 2013 - 2 2 1 - - - - 5 

Familjeliv 
urval 1 2014 - 5 1 - - - - - 6 

 
 2015 - 4 - 1 - - - - 5 

 
 2016 - 4 - - - 1 - - 5 

 
 2017 - 6 3 - - - - - 9 

Totalt 
  - 25 8 3 - 1 - - 37 

 År KÖN ANO+OKÄN GEN MET SUB ICK OTY ÖVR Totalt 
 
 2012 2 1 2 1 - - - - 6 

 
 2013 - 8 3 - - - - - 11 

Familjeliv 
urval 2 2014 - 2 5 - - - - - 7 

 
 2015 - 3 1 1 1 - - - 6 

 
 2016 - 5 - 1 1 - - - 7 

 
 2017 - 7 - - 1 - - - 8 

Totalt 
  2 26 11 3 3 - - - 45 
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Tabell 6. Sammanslagning av urval 1 och 2 i korpusen familjeliv.  

 År KÖN ANO+OKÄN GEN MET SUB ICK OTY ÖVR Totalt 

 2012 2 5 4 2 - - - - 13 

 2013 - 10 5 1 - - - - 16 

Familjeliv 
urval 1 
och 2 

2014 - 7 6 - - - - - 13 

 2015 - 7 1 2 1 - - - 11 

 2016 - 9 - 1 1 1 - - 12 

 2017 - 13 3 - 1 - - - 17 

Totalt  2 51 19 6 3 1 - - 82 

 
5.3.4 Jämförelse korpusarna emellan 

Här besvaras fråga 2c: ”Finns det några likheter och skillnader i användning av hens olika funktioner 
korpusarna emellan och i en sammanslagning av resultaten?.” I tabell 7 nedan redovisas resultatet från 
varje korpus över hela den undersökta tidsperioden.   
Tabell 7. De 141 undersökta hen i materialet fördelade på funktioner i Bloggmix, Twittermix, Flashback och 
Familjeliv 2012-2017. 

 Bloggmix Twittermix Flashback Familjeliv Totalt  

Könsöverskridande hen 3 1 - - 4  

Anonymiserande hen och 
okänt kön 12 18 11 25 66 

Generiskt hen och 
indefinit hen 14 6 11 8 39  

Meta-hen 5 4 6 3 18  

Substantiverat hen - 1 2 - 3  

Icke-mänskligt 1 2 1 1 5 

Otydligt 2 1 2 - 5 

Övrigt - 1 - - 1  

Totalt 37 34 33 37 141  
 
Av tabell 7 framgår att anonymiserande hen och okänt kön är den mest frekventa funktionen i 
Twittermix och Familjeliv. I Bloggmix dominerar en annan funktion, nämligen generiskt hen.  
I Flashback är användningen av hen med generisk funktion och i anonymiserande bemärkelse och då 
könet är okänt lika vanliga med jämnt antal träffar redovisade; 11. Användningen av hen med generisk 
funktion är även vanlig i Bloggmix, Twittermix och Familjeliv. Meta-hen är mer frekvent i Bloggmix 
och i Flashback än i Twittermix och Familjeliv. I sammanslagningen av resultaten förekommer 
könsöverskridande hen sällan i samtliga korpusar.  
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6.  Diskussion 
I diskussionens första avsnitt (6.1) diskuteras resultatet från undersökningen med jämförelser till 
tidigare forskning. Vidare i avsnitt (6.2) presenteras en metoddiskussion där studiens kvalitet redogörs 
för. Slutligen i sektion (6.3) diskuteras förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion och relation till tidigare 
forskning 

Resultatet av hens utveckling mellan 2012 och 2017 med alla träffar inkluderade visar att 
användningen av pronomenet varierar i de olika korpusarna. Utifrån resultatet går det att utläsa att 
användningen av hen har ökat i både Bloggmix och Familjeliv fram till 2016. I Flashback noteras 
istället en trend av användning av hen som både går upp och ner över tid. Något som överraskar är att 
användningen av hen minskar i Twittermix över tid. Ledin och Lyngfelts (2013) resultat av hens 
spridning på bloggar mellan 2007 och 2012 visar att användningen av hen ökar ända fram till 2011 då 
antalet förekomster sjunker. Från 2011 till 2012 sker en stor ökning från 3 hen per en miljon ord till 21 
hen per miljon ord. En anledning till att användningen är så pass stor 2012 förklaras genom att den 
stora debatten kring pronomenet bryter ut under samma år. Slutsatsen av deras resultat är att 
användningen av hen ökar över tid med undantag från 2011 då förekomsterna är färre. Deras resultat 
sammanfaller därmed delvis med resultatet från denna undersökning, där användningen av hen i 
Bloggmix ökat från 2012 fram till 2016.   
Utifrån den kvantitativa resultatredovisningen kring hens frekvens över tid går det även att se att 
användningen av hen är störst i Familjeliv där det förekommer totalt 99 gånger per miljon ord 2012-
2017 i jämförelse med de övriga korpusarna. Användningen av hen är näst störst i Twittermix där det 
förekommer 61 gånger per miljon ord 2012-2017. Användningen är något lägre i Flashback där 
pronomenet förekommer 50 gånger per miljon ord. I Bloggmix är frekvensen 26 per miljon ord 2012-
2017, vilket visar att pronomenet används minst i denna korpus i förhållande till de resterande 
korpusarna.  

I det undersökta materialet är den vanligaste funktionen av hen anonymiserande hen och okänt kön 
med totalt 66 träffar av totalt 141 undersökta hen. Resultatet i Anderssons (2015) studie visade också 
på att den anonymiserade användningen av hen var den vanligaste. Sett till resultatet i denna studie 
dominerar användningen av hen i anonymiserande bemärkelse och då kön är okänt i både Twittermix 
och Familjeliv med totalt 18 av 34 träffar respektive 25 av 37 träffar. Detta innebär i sin tur att det i 
Twittermix och Familjeliv är vanligt att inte avslöja könet på en närstående, en bekant eller en lärare, 
alternativt inte går att utrycka sig kring könstillhörigheten hos en person då könet är okänt. Att hela 25 
av 37 träffar är anonymiserande i Familjeliv kan bero på det faktum att Familjeliv tillhandahåller 
många forum som är inriktade på barn så som Medlemstrådar – Väntar barn, Gravid, Förälder etc. 
Återkommande samband noterades vid taggningen av hens olika funktioner i Familjeliv, nämligen att 
skribenter gärna finner skäl att anonymisera barn. Ofta i kontexter där skribenten inte vill avslöja 
könet på sitt barn, men även i fall där ofödda barn är inblandade och skribenten inte vet könet på 
barnet (okänt kön).  

I materialet från Bloggmix är generiskt hen den mest framträdande funktionen vilket betyder att det är 
vanligt att bloggskribenter generaliserar i kontexter. I Flashback är användningsformerna av hen med 
generisk funktion och i anonymiserande bemärkelse och då könet är okänt lika vanliga med jämnt 
antal träffar av hen placerade i respektive kategori. Detta betyder att Flashbackanvändare gärna väljer 
att anonymisera till exempel en partner, eller så går det inte att uttrycka könsidentiteten hos en person 
då könet är okänt, och gärna generaliserar i olika sammanhang.    

Resultatet av Ledin och Lyngfelts (2013) undersökning visar även att den dominerande funktionen hos 
hen är meta-hen. I uppsatsmaterialet täcker funktionen hela 93 procent, i tidningstexterna drygt 60 
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procent och i bloggarna kring 50 procent. Vad detta resultat fastställer är att ordet har diskuterats mer 
än vad det har använts i övrigt. Med återkoppling till min undersökning är användningen av meta-hen 
den tredje vanligaste med totalt 13 procent, vilket därmed skiljer sig från Ledin och Lyngfelts (2013) 
resultat. En anledning till att resultatet skiljer sig åt kan bero på att tiden har passerat sedan Ledin och 
Lyngfelt publicerade sin undersökning och att pronomenet sedan dess har blivit mer etablerat i det 
svenska språket vilket därmed innebär att ordet diskuterats i mindre utsträckning.  

Det bör även påpekas att jämförelserna med denna undersöknings resultat och tidigare studiers resultat 
inte är fullständigt trovärdiga eftersom olika korpusar, urval och procedurer har tillämpats vilket kan 
bidra till skilda resultat. Att hela 93 procent visar sig vara meta-hen i uppsatsmaterialet i Ledin och 
Lyngfelts (2013) studie är med andra ord inte särskilt förvånande eftersom två examensarbeten i deras 
material behandlar just området hen. Med detta sagt hade resultatet i denna undersökning kanske haft 
fler förekomster av meta-hen om studien hade inkluderat studentuppsatser som undersökningsområde.  

6.2 Metodkritik 
Valet av att använda korpusar som undersökningsmetod för att besvara frågeställningarna i denna 
undersökning lämpar sig väl då det är möjligt att behandla information och studera mönster i 
språkbruk ur en stor mängd data inom loppet av ett kort tidsintervall. Det går inte att på ett effektivt 
sätt se hur ett språkligt fenomen speglas i ett språk, men genom att studera språket i en korpus ges ett 
stickprov som gör det möjligt att få en uppfattning kring hur språkliga fenomen förhåller sig inom den 
korpus som undersökts (Prytz, 2008: 208). Resultaten i denna undersökning kan därmed inte anses 
representera fördelningen av olika funktioner hos hen generellt, utan ger endast en inblick i 
distributionen av olika funktioner hos hen i de korpusar som valts ut i denna studie. Som tidigare 
nämnt valdes sociala medier i syfte att undersöka informellt språkbruk, men det går inte att säga att 
resultaten representerar användningen av hen i vardagligt språk.  

Indelningen av hens olika funktioner har gjorts utifrån subjektiva bedömningar vilket påverkar 
studiens generaliserbarhet (Bryman, 2002: 270). Olika forskare kan tolka samma text på skilda sätt 
och även samma forskare kan få annorlunda intryck i olika situationer (Hellspong & Ledin, 1997: 
224). Vad detta innebär är att resultatet möjligen inte blir likadant om denna undersökning skulle 
genomföras på nytt.  

I efterhand hade ett större urval varit att föredra för att få bättre mätningsresultat. Ju större stickprov 
som dras, desto starkare blir precisionen i och med att samplingsfelet minimeras (Bryman, 2002:191). 
Ett totalurval är ett bra alternativ för att kunna uppnå bra förutsättningar för att tillföra ett trovärdigt 
resultat och därmed en stark validitet. Ett sådant alternativ hade dock inte varit praktiskt möjligt att 
genomföra i denna undersökning då det skulle innebära att varje förekomst av hen i varje korpus 
skulle analyseras, vilket skulle vara väldigt svårt att genomföra inom tidsramen, om inte minst 
tidkrävande då korpusarnas storlekar och antal förekomster av hen är omfattande. Ett mer realistiskt 
alternativ hade varit att undersöka färre korpusar och begränsa tidsperioden ytterligare för att på sätt 
kunna undersöka ett större stickprov inom både respektive korpus och årtal och därmed ge bättre 
mätningsresultat.   

Vidare gjordes ett utökat urval i Familjeliv för att kontrollera att distributionen inte skiljde sig för 
mycket i förhållande till resultatet från första urvalet i Familjeliv. Optimalt hade varit att göra en 
likadan undersökning i samtliga korpusar och inte enbart i en av dessa.    

6.3 Förslag på vidare forskning 
För vidare forskning inom ämnet kan en liknande undersökning göras med fler antal meningar från 
respektive korpus för att i större utsträckning bekräfta de resultat denna studie har erhållit. Denna 
studie har kartlagt hens frekvens mellan 2012 och 2017 inom de olika korpusarna, samt i vilken 
korpus användningen av hen är som störst. För att kunna uttrycka sig kring hur vanligt pronomenet 
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faktiskt är, kan ett förslag på vidare forskning vara att undersöka hur vanlig användningen av hen är i 
proportion till hur vanlig användningen av hon och han är.  

Vidare har denna studie fokuserat på olika funktioner hos hen i sociala medier. Ytterligare förslag på 
vidare forskning är att undersöka olika funktioner hos hen över tid inom fler genre som representerar 
olika typer av språkbruk, för att på så sätt även kunna diskutera användningen av hens olika funktioner 
i olika sociala kontexter. 

7.  Slutsatser 
Studiens syfte har varit att undersöka vilka funktioner hos hen som är mest frekventa i korpusarna 
Bloggmix, Twittermix, Flashback och Familjeliv mellan 2012 och 2017, samt om distributionen hos 
dessa funktioner ändrar sig över tid. Frågeställningarna besvarades som följer. 

1. Har användningen av hen ökat eller minskat över tid? 

Resultatet visar på en viss variation beträffande användningen av pronomenet i de olika korpusarna. 
Genom att studera den totala användningen av hen över tid inom respektive korpus visar resultatet att 
användningen av hen har ökat i både Bloggmix och Familjeliv fram till 2016. I Flashback uppvisas en 
trend av användningen som går både upp och ner över tid. Användningen av hen i Twittermix minskar 
över tid.  

2. a) Hur ser distributionen av hens olika funktioner ut år för år? 

I fråga 2a ges en övergripande bild där resultatet från varje korpus slagits samman. Resultatet visar att 
den dominerande funktionen hos hen är anonymiserande hen och okänt kön med totalt 47 procent av 
förekomsterna i totala förekomster. Den generiska funktionen täcker totalt 28 procent av 
förekomsterna i totala förekomster och blir därmed den andra vanligaste funktionen i det undersökta 
materialet. Meta-hen står för den tredje största användningen, med totalt 13 procent i totala 
förekomster.  

b) Hur ser distributionen av hens olika funktioner ut inom de olika korpusarna år för år? 

År 2012 är meta-hen den mest frekventa funktionen i Bloggmix. I Twittermix dominerar funktionen 
anonymiserande hen och okänt kön. Både i Flashback och Familjeliv är meta-hen och anonymiserande 
hen och okänt kön vanligast. År 2013 är anonymiserande hen och okänt kön den mest framträdande 
funktionen i Bloggmix. I både Twittermix och Familjeliv dominerar funktionerna generiskt hen och 
anonymiserande hen och okänt kön. År 2014 är flest förekomster generiskt hen i Bloggmix.  
I återstående korpusar dominerar anonymiserande hen och okänt kön under detta år. År 2015 är 
funktionen anonymiserande hen och okänt kön mest frekvent i Bloggmix, Twittermix och Familjeliv, 
medan generiskt hen dominerar i Flashback. År 2016 är anonymiserande hen och okänt kön den 
vanligaste funktionen i Twittermix och Familjeliv. I Flashback är flest förekomster meta-hen och i 
Bloggmix dominerar funktionen generiskt hen och kategorin otydligt. År 2017 är det flest förekomster 
av generiskt hen i Bloggmix. I Twittermix och Familjeliv dominerar funktionen anonymiserande hen 
och okänt kön. I Flashback är generiskt hen och anonymiserande hen och okänt kön de mest 
framträdande funktionerna. Sammanfattningsvis har inga tydliga mönster kunnat urskiljas för de flesta 
funktionerna. Meta-hen minskar däremot över tid i Bloggmix, Twittermix och Familjeliv, med 
Flashback som undantag där meta-hen har flest förekomster år 2016.   

c) Finns det några likheter och skillnader i användning av hens olika funktioner korpusarna emellan 
och i en sammanslagning av resultaten? 

Resultatet visar att det förekommer både likheter och skillnader korpusarna emellan beträffande 
användningen av hens olika funktioner. I både Twittermix och Familjeliv är anonymiserande hen och 
okänt kön den mest frekventa funktionen. I Bloggmix dominerar en annan funktion, nämligen 
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generiskt hen. I Flashback är användningen av hen med generisk funktion och i anonymiserande 
bemärkelse och då könet är okänt lika vanliga med jämna förekomster. En annan likhet är att 
förekomsterna av könsöverskridande hen är ytterst få och förekommer sällan i samtliga korpusar. 
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Bilaga 1 
Annoteringsschema 

Kategorier 

Könsöverskridande hen (1) 
Anonymiserande hen och okänt kön (2) 
Indefinit hen och generiskt hen (3) 
Meta-hen (4) 
Substantiverat hen (5) 
Icke-mänskligt (6) 
Otydligt (7) 
Övrigt (8) 

Korpus: Bloggmix 

Bloggmix 2012 

66. Utan protester lät hen (6) sig lånas och slinka ner i väskan min. (2012-04-05) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en bok. 

421. Stenbocken frågar hellre på omvägar om något för att uttrycka vad hen (3) vill, än säger det rakt 
ut, eftersom man aldrig kan vara helt säker på vad andra ska svara. (2012-12-05) 
Kommentar: Här är Stenbocken korrelat. 

776. Egna tankar om hen (4), könsneutrala namn och tydlig könsbenämning – nu när vi ändå är inne 
på det! (2012-04-03) 
Kommentar: Fenomenet hen diskuteras. 

1131. Miljöpartiet är första parti att verkligen på allvar gå från ord till handling vad gäller hen (4). 
(2012-09-25) 
Kommentar: Fenomenet hen diskuteras. 

1486. och delta i diskussion om samma ämne; hen (4). (2012-02-27) 
Kommentar: Hen blir ett ämne. 

Bloggmix 2013 

79. Vi har haft viss mejlkontakt den senaste veckan och hen (2) har verkat bekymrad, mint sagt. 
(2013-01-10) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en gammal kamrat. 

414. FO undrar varför vänskapsrelationer med Våg och Oxe är så svårt för hen (2) som Skytt. 
(2013-02-28) 
Kommentar: FO är korrelat. 

749. Ref Bild jag ska lämna fram till FABRICE el vad hen (1) heter: … men lär väl kliva ut såhär … 
Pussie pussie, / Frida KOMMENTERA (2013-11-25) 
Kommentar: FABRICE är korrelat. 

1084. Samtidigt kunde jag ju inte sluta tvärt eftersom nästa person på tur skulle kanske få för sig att 
det var något fel på hen (3) eftersom jag valde att sluta heja när hen (3) gick förbi? (2013-09-05) 
Kommentar: Korrelatet är nästa person. 

1419. En kompis berättade om hur hen (2) planerat, både praktiskt och ekonomiskt, hur hen (2) skulle 
kunna gå vidare med livet utan sin partner under en dålig period, sen vände det och blev bra igen. 
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(2013-08-20) 
Kommentar: Korrelatet är en kompis. 

Bloggmix 2014 

97. En sak jag inte gillade däremot var att huvudkaraktären låter som en riktig skithög, for real, hen 
(2) verkar inte gilla någon eller något. (2014-11-05) 
Kommentar: huvudkaraktären är korrelat. 

310. Charlez ligger ett par rader under, jag känner mig hotad, hen (1) är en nykomling, en flitig, alert 
uppstickare från i våras och jag anser hen (1) vara farlig. (2014-07-19) 
Kommentar: Charlez är korrelat. 

523. Ett intensivt och upplyftande samtal med en vän kan hjälpa dig nu, hen (3) vågar säga de tuffa 
sakerna utan att du tar det personligt. (2014-09-14) 
Kommentar: Korrelatet är en vän. 

736. Ändå hoppades vi såklart att allt skulle se friskt och bra ut, för man vill väl ändå inget hellre att 
ens unge ska få alla möjligheter att leva sitt liv som hen (3) vill? (2014-01-29) 
Kommentar: Korrelatet är ens unge. 

949. DÅ passar det väl JÄVLIGT bra att skriva något snällt om man misstänker att hen (3) mår dåligt 
så hen (3) får bli glad. (2014-10-14) 
Kommentar: Okänt korrelat, vidare kontext saknas. 

Bloggmix 2015 

147. Nu blev ju så aldrig fallet eftersom hen (2) bytte tjänst innan lösningen tog form. (2015-10-08) 
Kommentar: Okänt korrelat, vidare kontext saknas. 

303. Visst är den här personen fin som hen (2) är, helt fantastisk men jag förstår också vad hen (2) 
menar och känner så därför är jag den som sitter och säger ” gör det om du vill det för du kommer inte 
att ångra dig! ” Jag hade tänkt över detta väldigt länge och sedan efter BB så tog jag chansen, när jag 
hade råd och kände mig redo. (2015-03-11) 
Kommentar: Korrelatet är den här personen. 

459. Här ligger hen (2) och spelar på sin padda Ibland får jag konstiga mail, oftast får jag trevliga 
sådana med mycket pepp och uppmuntrande ord men då och då trillar det in sådana idioter att jag 
undrar lite vart vi är på väg. (2015-03-25) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till skribentens barn. 

615. Jag tycker att hen (4) kan man använda sig utav när man inte kan fastställa kön på den individ 
man pratar med / om. (2015-01-10) 
Kommentar: Fenomenet hen diskuteras. 

771. Om svensken har mer i plånboken varje månad så kommer hen (3) (premiäranvändning!)  
(2015-11-08) 
Kommentar: svensken är korrelat. 

Bloggmix 2016 

103. SOS-Alarm Ja fick lite besök igår kväll och hen (2) hade med sig havrebröd. (2016-12-08) 
Kommentar: Hen används i referens till skribentens besök. 

214. Ibland blev resultatet kanske lite mer traditionellt än jag tänkt mig, men annat (som att vi 
använder hen (4) där det är befogat) är mer progressivt. (2016-01-10) 
Kommentar: fenomenet hen diskuteras. 

325. Jag har pratat om detta länge nu, jag vet vilket jävla tjat va, och hur kul är det att läsa blogginlägg 
på blogginlägg där skribenten tjatar om att hen (3) inte har nåt att skriva om? (2016-02-15) 
Kommentar: skribenten är korrelat. 
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436. Hugo skriver ett inlägg om hur rädd han är för den värld som hans döttrar ska växa upp i: ” Jag 
såg en film på Facebook som handlade om att kroppshetsen börjar hemma och det finns ingenting som 
slår en förälder som tycker att hen (3) själv är ful, tjock eller för smal. (2016-04-28) 
Kommentar: en förälder är korrelat. 

547. Hen (7) har använt sig av sina egna sudd från pennorna och så har hen (7) använt ett Stearinljus 
som hon vänt upp och ner på och limmat ditt sudden. (2016-02-05) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en elev. 

Bloggmix 2017 

4. En demokrati där kandidaterna måste ha tillgångar på miljarder dollar för att ha någon chans, där 
röstningsprocessen försvårar för betydande grupper att rösta, där förloraren kan ha betydligt fler röster 
än vinnaren, där valdeltagandet ligger under 60 % i de val som har flest deltagare, vilket gör att den 
valde presidenten har aktivt stöd av mindre än 30 % av valmanskåren då hen (2) väljs. (2017-01-15) 
Kommentar: Korrelatet är den valde presidenten. 

13. Att PT ’ n är mänsklig och vet hur det är att kämpa i lite uppförsbacke med vikt och rehab eller att 
PT ’ n plastikopererar sig när hen (3) inte får de resultat hen (3) vill ha? (2017-02-01) 
Kommentar: PT ´ n  är korrelat. 

22. Här är några tidiga tecken: Gillar hen (3) en två år gammal bild i ditt facebookflöde? (2017-01-12) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen avvänds i referens till någon. 

31. Vem är hen (2) som äter popcorn? (2017-01-13) 
Kommentar: Okänt korrelat, vidare kontext saknas. 

40. Alltså skitnervös och följer människan maniskt oavsett om jag känner hen (3) eller inte. 
(2017-01-20) 
Kommentar: Korrelatet är människan. 

Korpus: Twittermix 

Twittermix 2012 

724. Carolina Gynning blir provocerad av # hen (4). (2012-03-21) 
Kommentar: Hen blir ett ämne. 

1946. Sydafrika kör hen (8) som flaggis! (2012-07-28) 
Kommentar: Okänt korrelat, vidare kontext saknas. 

3168. hen (2) borde väl sitta i nobelprisjuryn då om hen (2) är kompetent att bedöma vad som är 
banbrytande redan, sett allt redan. (2012-12-11) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en 90-talist. 

4390. varför tyckte ett helt dansgolv som hen (2)? (2012-04-01) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till dj:n på Debaser. 

5612. Nyamko Sabuni säger att hen (1) kanske vill studera efter sin tid i politiken. (2012-02-16) 
Kommentar: Nyamko Sabuni är korrelat. 

Twittermix 2013 

808. RT Eftersom många ännu inte riktigt har hajat vad " hen (4) " är så tänkte jag försöka förklara det 
på ett lite enklare sätt: h ...  (2013-04-03) 
Kommentar: Fenomenet hen diskuteras. 

2096. jag kan gå in på en persons Wall och skriva men hen (3) kan inte hantera det genom utelåst 
(2013-01-23) 
Kommentar: Hen används i referens till en person. 
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3384. Den som känner att hen (3) måste skriva tweets som är 300 tecken långa har väl missat något? 
(2013-05-06) 
Kommentar: Hen används i referens till vem som helst. 

4672. Fick hen (2) jobbet? (2013-03-20) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en person som är 
okänd i sammanhanget. 

5960. " I just broke the Geneva Convention " och Shakespearecitat när hen (2) avrättar sårade fångar. 
(2013-11-08) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en marinsoldat. 

Twittermix 2014 

219. Människor som efter diagnosen fått stöd att klara av vardagen bättre, där folk runtomkring kan 
förstå hen (3) lättare o hen (3) kan … (2014-01-28) 
Kommentar: Hen används i referens till människor som tidigare har haft en diagnos. 

825. Många kör inställningen " Jag förstår inte hur NÅGON kan vilja bli kallad hen (5). (2014-01-17) 
Kommentar: Hen uppträder som substantiv. 

1431. hen (2) borde tänka när hen (2) uttrycker sig som en Bamsetidning från 1984. (2014-04-07) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en kompis. 

2037. Jag vill kunna lita på att min onge får en bra skolgång, även om det hen (2) behöver mer stöd än 
genomsnittsongen # dinröst (2014-03-11) 
Kommentar: Korrelatet är min onge. 

2643. Svenska Akademins ordlista inför hen (4) (2014-07-29) 
Kommentar: Fenomenet hen diskuteras. 

Twittermix 2015 

124. Min dotter letar efter nåt program på Barnkanalen där man får välja en favoritartist och klä ut sig 
till hen (3), ngn som vet vad hon menar? (2015-03-31) 
Kommentar: Korrelatet är en favoritartist. 

621. Uppsatsen hade titeln " If I ruled the world " men hen (2) fick nån sorts feeling. (2015-04-15) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en elev. 

1118. oj hoppas hen (2) inte drog med dig o din bil där???! (2015-09-05) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en person som är 
okänd i sammanhanget. 

1615. Ny ordförande i kommunstyrelsen när hen (2) avgår får utses bland ordinarie ledamöter säger 
stadsjuristen. (2015-10-06) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en person som är 
okänd i sammanhanget. 

2112. och att använda " hen " (4) är för mig helt okontroversiellt. (2015-03-04) 
Kommentar: Hen blir ett ämne. 

Twittermix 2016 

174. i så fall för att hen (2) inte har kunnat hålla en vettig ton, aldrig för att hen (2) varit kritisk 
(2016-07-30) 
Kommentar: Okänt korrelat, vidare kontext saknas. 

369. Är det hen (7) som är den egentliga Elena Ferrante? (2016-10-08) 
Kommentar: Okänt korrelat, vidare kontext saknas. 
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564. Vi Kallar hen (6) Cliff-Sture sålänge! (2016-05-01) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till ett småkryp. 

759. hen (2) var den snabbaste organisatören ; ) (2016-04-04) 
Kommentar: Okänt korrelat, vidare kontext saknas. 

954. Minister avgår sedan hen (2) inte kan stå för kommande förslag .... # Frankrike inte Sverige. 
(2016-01-27) 
Kommentar: Minister är korrelat. 

Twittermix 2017   

57. Och att det därmed blir mer sannolikt att någon på läktaren fastnar omaskad på film innan hen (3) 
begår brott? (2017-01-24) 
Kommentar: Hen används i referens till någon på läktaren. 

161. hen (2) känner alltså inte till min existens (2017-01-17) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till personen skribenten 
älskar. 

265. ska lära hen (2) allt jag kan (2017-02-05) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till skribentens 
syskonbarn. 

369. Tvinga hen (2) att kolla! (2017-01-20) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en vän född på 90talet. 

473. Google Now är ibland besvärande ivrig att visa mig vad hen (6) kan göra med sin cape och sitt 
svärd. (2017-05-29) 
Kommentar: Google Now är korrelat. 

Korpus: Flashback 

Flashback 2012 

544. TS får 7k i månaden, och det är upp till TS att spendera dessa pengar på vad hen (2) vill. 
(2012-07-15) 
Kommentar: TS (trådskaparen) är korrelat. 

2412. Blev så frälst av detta projekt Nöjesguidhen driver att jag bestämde mig för att missionera ut " 
hen " (4) på vår största källa till kunskap: Wikipedia. (2012-03-01) Kommentar: Hen blir ett ämne. 

4280. Ordet hen (4) är ju en queer markering att könet inte finns. (2012-06-03) 
Kommentar: Fenomenet hen diskuteras. 

6148. Så t ex om jag söker jobb inom arkeologi så ser hen (3) att jag följer intressanta projekt inom 
mitt yrke och även lite mer personliga saker om mig själv. (2012-11-10) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en arbetsgivare. 

8016. Om förutsägelsen om påven skulle visa sig vara fel så antar jag att " ni " bara helt sonika skakar 
av er det och inte tar det som ett bevis för att det bara är en clown som gissar, alternativt lider av någon 
psykisk åkomma och tror att hen (2) har magiska krafter. (2012-03-28) 
Kommentar: påven är korrelat. 

Flashback 2013 

2066. Prata med filuren och låt hen (2) yttra sig om vad det är som eftersöks. (2013-07-02) 
Kommentar: filuren är korrelat. 

4416. Använd ej hen (4) eller hum. (2013-04-06)  
Kommentar: fenomenet hen diskuteras. 
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6766. När jag ser att allt verkar stämma (eller inte stämma, då tar jag reda på mer info så kunden vet), 
så ringer jag (eller mailar så att han har det svart på vitt) att grejerna VANLIGTVIS BORDE komma 
till hen (7) under tisdagen. (2013-06-10) 
Kommentar: kunden är korrelat. 

9116. Om du vill lyfta fram omständigheter som talar till din pappas fördel kan den offentliga 
försvararen åberopa dig som vittne, om hen (3) finner det lämpligt. (2013-04-06) 
Kommentar: Korrelatet är den offentliga försvaren. 

11466. Om gud är omnipotent saknar hen (7) grund för att straffa oss då hans skapelse måste vara 
deterministisk. (2013-10-02) 
Kommentar: gud är korrelat. 

Flashback 2014 

1076. Att svetsa på den demonterbar krok hjälper hen (2) noll och ingeting. (2014-03-02) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till trådskaparen. 

3640. Om hen (6) sen ändrar alla hetro till homosexuella eller tvärtom ... (2014-05-30) Kommentar: 
Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till gud.  6204. Detta betyder INTE att 
alla ska kalla sig hen (5) och ingen får fråga vad du har mellan benen som vissa verkar tro. (2014-02-
22) 
Kommentar: Hen uppträder som substantiv. 

8768. Jag vet däremot hur personen som sagt det till mig är och hen (2) skulle inte säga något hen (2) 
inte trodde på. (2014-12-03) 
Kommentar: personen är korrelat. 

11332. Eller om någon kär anhörig till dig dör, så kan du hedra den, men du börjar lulla om du påstår 
att hen (3) egentligen lever här bland oss, den käre lever i din tanke o känsla .. men finns inte längre i 
klrspråk, enbart för " de känslomässigt mer sköra... " får man börja stuv a om språket, då det kan vara 
så labilt att beröra .. (2014-03-28) 
Kommentar: Hen används i referens till någon kär anhörig. 

Flashback 2015 

1185. Är fotgängaren exempelvis grovt oaktsam och brister i det ansvar som hen (3) har, då kan 
fotgängaren dömas för vårdslöshet i trafik vid en olycka. (2015-02-28) 
Kommentar: fotgängaren är korrelat. 

3628. Icke-rökare: Känn skuld och skam " du sviker dina nära och kära när du röker " Någon slutade 
när hen (3) blev tvångsinlagd och råder andra Rökare: Jag fick KOL diagnos och måste sluta. 
(201503-22) 
Kommentar: Någon är korrelat. 

6071. Tiggaren får inte själv behålla mer än en bråkdel av det hen (3) tigger ihop. (2015-05-25) 
Kommentar: Tiggaren är korrelat. 

8513. Det är viktigt att inte blanda ihop diagnoser hej vilt utan att se personens bakomliggande orsaker 
till varför hen (3) hamnat där hen (3) gjort. (2015-12-10) 
Kommentar: Korrelatet är personen. 

10957. Det är lätt för mig att tro att den andra personen är mer komplicerad i sina tankar och psyke än 
vad hen (2) faktiskt är. (2015-05-11) 
Kommentar: Hen används i referens till den andra personen. 

Flashback 2016 

1605. Jag har alltid varit emot att folk röker på, jag blev vansinnig när min partner började med det 
och jag fick hen (2) att sluta med detta då jag tyckte det gick till en gräns. (2016-08-26) 
Kommentar: min partner är korrelat. 
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3684. Du är bara en galet förvirrad kvinna som saknar identitet med ditt eget kön, det finns inga 
hennar eller vad för skit ni feminister försöker hitta på, förresten hen (4) står för " höna ".  
(2016-02-13) 
Kommentar: Hen blir ett ämne. 

5763. ska det vara hen (4) så kan de fan vara henom också. (2016-02-13) 
Kommentar: Fenomenet hen diskuteras. 

7842. Jag är en hen (5) av det manlig könet, och jag vikarierade på en låg / mellanstadieskola för ett 
par år sedan. (2016-02-19) 
Kommentar: Hen uppträder som substantiv. 

9921. För att inte tala om angreppet från feministerna med " hen (4) " " En istället för Man " " 
rasifierad " och sån skit. (2016-11-03) 
Kommentar: Fenomenet hen diskuteras. 

Flashback 2017 

110. Dessa pengar kan hen (3) använda för att köpa nyttigheter som hen (3) konsumerar. 
(2017-01-02)  
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till den som producerar 
något. 

526. Älskar att journalisten skriver " beskriver sverige som kraschat pga massinvandringen " och det 
är en felaktig bild menar hen (2). (2017-01-10) 
Kommentar: journalisten är korrelat. 

942. Vi har en dåre som menar att det är rimligt att rapa upp lögner om Trump för att Alex Jones 
svamlade om att Hillary luktar svavel, utan att reflektera över att hen (2) upphöjer Alex Jones till en 
seriös nyhetskanal. (2017-01-12) 
Kommentar: Korrelatet är en dare. 

1358. Det är en befogad fråga till alternativare självklart som är ute efter en gärningsman som inte 
lämnar några spår efter sig alls plus att dom inte vet om hen (3) finns på riktigt mer än i deras 
fantasier. (2017-03-17) 
Kommentar: en gärningsman är korrelat. 

1774. Förutom den personen, som det är lite ledsamt inte engagerade sig aningens mer då hen (2) 
ingalunda är tappad bakom en vagn och en fantastisk retoriker, så har hitills ingen stått för att de fått 
ett B, så jag vet inte vilka som får den. (2017-01-13) 
Kommentar: den personen är korrelat. 

Korpus: Familjeliv 

Familjeliv 2012 

497. - När man spenderat en knapp förmiddag på att få personen man gillar att intala sig själv att hen 
(2) inte är en idiot bara för att hen (2) åt för mycket schweizisk choklad som hen (2) nyligen köpt på 
en resa. (2012-07-03) 
Kommentar: Hen används i referens till personen man gillar. 
  
4997. Därför bör man inte lära barn att säga hen (4). (2012-01-29) 
Kommentar: Hen blir ett ämne. 

9497. Till frukis blir mackis och mjölkis bra men det slipper du tänka på när hen (2) börjat på föris.  
(2012-03-05) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till trådskaparens barn. 
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13997. Det kan vara smart att skicka ett meddelande till säljaren först och fråga i vilken del av staden 
hen (3) bor så man slipper cykla ut på landet. (2012-06-18) 
Kommentar: Korrelatet är säljaren. 

18497. Å jag förstår att du inte vill det för att vi skall kunna vara till sammans måste du berätta i 
förskolan/skolan att hen (3) slår dig ! (2012-12-22) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en förälder. 

Familjeliv 2013 

1980. Trots detta så skriks det att " hen (4) " inte kommer ersätta "hon" eller "han" i någon form. 
(2013-01-02) 
Kommentar: Fenomenet hen diskuteras. 

5652. Har man en med dragkedja runtom eller vad man ska säga är det dessutom lätt att plocka upp en 
sovande unge och sen lägga hen (3) i sängen och knäppa upp dragkedjan, ta av och knäppa upp kläder 
utan att untan vaknar. (2013-07-07) 
Kommentar: en sovande unge är korrelat. 

9324. men har hört att man inte ska " hålla fast " barnet då hen (3) kan känna sig fasthållen och få 
panik, hålla handen och vänta ut det skulle man tydligen göra (2013-03-12) 
Kommentar: barnet är korrelat. 

12996. Jag tror faktiskt inte att hen (2) skulle må bra av att bli tvingad till det. (2013-03-01) 
Kommentar: Med vidare kontext går de tatt utläsa att hen används i referens till trådskaparens 
tonåring. 

16668. Om det var mitt barn så skulle jag inte ge några pengar alls och behövs något handlas in som 
kläder osv så skulke hen (2) glatt få åka och shoppa med mig och ingen annan. (2013-03-12) 
Kommentar: mitt barn är korrelat. 

Familjeliv 2014 

600. Fast jag tycker att musikern kunde ha bekräftat att hen (2) har tagit emot länkarna, så att du 
kunde slippa vara orolig. (2014-08-14) 
Kommentar: musikern är korrelat. 

3521. Men snälla, det är ju du som är vuxen och har ansvar / bestämmer !Inte kan en 4-åring 
bestämma vart hen (3) ska ha kalas. Det Leos lekland jag varit på är inte lämpligt för 4-åringar, om det 
ser likadant ut i resten av landet så skulle jag tycka att det får vänta nåt år tills dom är minst 6 år innan 
det kalasas på ett lekland. (2014-02-26) 
Kommentar: Korrelatet är en 4-åring. 

6442. Så fort man vänder ryggen till gör hen (2) som hen (2) behagar dvs respekterar inte 
överenskommelser, regler, stjäl pengar och saker osv. (2014-10-21) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till skribentens 
bonusbarn. 

9363. Eller så kan hen (2) inte räkna, eller förstå procenträkning. (2014-05-26) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en skribent i tråden. 

12284. Håller också med hen (2) som skrev att det kan vara bra om pappan och barnen som har det 
jobbigt hittar på saker på tumanhand, inte bara för att prata om dig, utan för att göra någonting 
tillsammans, ha egentid och hitta på något kul, bara gå och fika kanske. (2014-07-27) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en skribent i tråden. 

Familjeliv 2015 

1133. Så här skrev hen (2) " Jag hade godkänt i alla ämnen men inte så mycket mer än så.  
(2015-06-15) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en skribent i tråden. 
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3240. Hade nog oxå hållit hen (2) hemma mest med era tider men tagit platsen ändå o lämnat när jag 
kunnat. (2015-03-18) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till trådskaparens barn. 

5347. Jag vet inte vad jag hellre hade velat göra, men det kändes absolut helt galet fel att spola ner vårt 
lilla i toaletten som om hen (2) varit en död fisk. (2015-04-13) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till skribentens foster. 

7454. Och varför gillar du inte " hen (4) " trots att du beskriver dig själv som en? (2015-03-24) 
Kommentar: Hen blir ett ämne. 

9561. Tipsade att hen (2) ska ringa och prata med handläggaren för att " checka läget " och 
vidarebefordra infot till mig. (2015-06-09) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en person på 
Flashback. 

Familjeliv 2016 

236. Om katten visar på att hen (6) inte vill bli fasthållen och försöker ta sig loss måste man släppa! 
(2016-11-09) 
Kommentar: katten är korrelat. 

2214. Men igår bökande hen (2) runt i livmodern under kanske tio minuter och jag kände gymnastiken 
utanpå, i min hand. (2016-05-28) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till skribentens bebis. 

4192. Vi betalade aldrig ett öre mer än för matsäcken och jag är rätt säker på att om vi ringt till läraren 
och sagt att vi inte hade råd med matsäck så skulle hen (2) sett till att vårt barn fick en jättefin dylik 
helt gratis. (2016-01-23) 
Kommentar: Korrelatet är läraren. 

6170. Det är kanske därför din partner känner att hen (2) ska "kompenseras" lite från det gemensamma 
OM ni inte lägger pengar på er själva från det gemensamma men du kan unna dig själv saker för att du 
har turen att få dyra presenter medan din partner inte får sådana presenter. 
(2016-03-15) 
Kommentar: din partner är korrelat. 

8148. Men nu bestämmer hen (2) inte. (2016-01-20) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till skribentens barn. 

Familjeliv 2017 

937. Det slutade med att hen (2) låg på golvet och lekte ungefär en timme efter hen (2) brukade 
somna, vi frågade om hen (2) var trött och hen (2) svarade att hen (2) ville ligga i vagnen. 
(2017-06-17) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till skribentens äldsta 
barn. 

2082. Det var inte uppgjort innan, utan kommer som en överraskning nu i efterhand att hen (2) vill ha 
betalt för den totala resan. (2017-06-26) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en vän. 

3227. Vederbörande ska straffas i landet, om hen (3) överbevisas om brottslig verksamhet oavsett 
religionstillhörighet, politiska sympatier, hudfärg eller " ras ". (2017-06-10) 
Kommentar: Vederbörande är korrelat. 

4372. Dock en varningsflagg från en som provat: om ena parten inte vill separera så slutar det lätt med 
att hen (3) ständigt kommer hem till familjen på sin bortavecka - och det är svårt att säga nej till att 
komma till sitt eget hus. (2017-02-03) 
Kommentar: Korrelatet är ena parten. 
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5517. Det du gör ungegär som att säga att en person som startar eget företag visat genom handling att 
hen (3) är moderat. (2017-02-25) 
Kommentar: Hen används i referens till en person som startar företag. 

Utökat urval i Familjeliv 

2012 

2191. Sedan är inte hen (4) ett ord som skall ersätta han och hon ens, det är ett ord som man kan 
använda när man inte vet könet på personer eller pratar om hypotetiska personer ... (2012-03-29) 
Kommentar: Fenomenet hen diskuteras. 

6691. Person 2 tycker att det blir dyrt (hen (3) kanske vill spara till något särskilt för familjen), men är 
själv inte beredd att sluta med sitt uteätande ens för nån dag i veckan eller ens laga mat till sig själv 
hemma. (2012-06-04) 
Kommentar: Person 2 är korrelat. 

11191. - Märkligt för vi skickade ju hem hen (2) med 39 grader på förmiddagen. (2012-08-25) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till ett barn. 

15691. Men samtidigt kan jag ju förstå att situationen kan uppstå att köparen tror du varit medveten 
om en dold defekt och lurat på hen (1) cykeln, och då är det ju inte konstigt att hen (1) är arg. 
(2012-11-19) 
Kommentar: köparen är korrelat. 

20191. Om du visste att någon är dömd för pedoofili, skulle DU då låta ditt barn följa med till dennes 
hem, låta denna person torka ditt barn när det varit på toa,, ta av ditt barns tröja när hen (3) hade blötat 
ner sig, sitta under samma filt som ditt barn i soffan och titta på TV? (2012-12-14) 
Kommentar: ditt barn är korrelat. 

2013 

2723. Så om en arab bosätter sig i en hydda i skogen och lyssnar till morkullarna så blir hen (3) 
svensk nog att slippa bli diskriminerad på olika sätt? (2013-12-19) 
Kommentar: en arab är korrelat. 

6395. Eller också så lämnar hen (3) helt sonika över barnen på den andra föräldern när hen (3) jobbar 
(men kan inte kräva att få andra dagar med barnen som kompensation). (2013-09-23) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en förälder. 

10067. Inget utåtagerande alls, hen (2) var extremt begåvad och intelligent, skötte sitt (osociala men i 
övrigt intellektuellt krävande) jobb fläckfritt, hade sällan några vänskapsrelationer, om om några 
förekom så var det antingen med personer som jag som inte gick emot hen (2), eller med intressanta 
personer som antingen bröt med hen (2) eller så bröt hen (2) med dem; det funkade aldrig i längden. 
(2013-09-22) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en person. 

13739. Idag så hörde jag hur assistenten skäller på hen (2) när rullstolen rullar för fort och avståndet 
blir för stort mellan hen (2) och stolen så hen (2) fick stanna. (2013-05-02) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en person med 
funktionsnedsättning. 

17411. Hoppas verkligen inte hen (2) vänt på sig! (2013-07-10) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till skribentens bebis. 

2014 

2502. när förespråkade hen (2) våld (2014-06-08) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en skribent i tråden. 
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5423. Skulle du lämna din partner om att du tycker att biltvätt är något man fixar själv med hink och 
trädgårdslang medan hen (3) vill köpa guldtvätt, eller du vill byta dina däck själv medan hen (3) vill 
förvara sina på däckhotell och låta serviceteamet ta hand om det varje höst och vår? (2014-02-24) 
Kommentar: din partner är korrelat. 

8344. Det var därför hen (2) startade tråden. (2014-03-31) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till trådskaparen. 

11365. Om barnet ber er hämta något som hen (3) kan hämta själv, hämtar ni då det eller får barnet 
helt enkelt fixa det själv om hen (3) vill ha det? (2014-05-27) 
Kommentar: barnet är korrelat. 

14186. Den bedragna kommer i inse att de faktiskt inte hade det bra och hon / han är också värd att 
hitta någon som hen (3) kan dela sitt fortsatta liv med. (2014-07-03) 
Kommentar: Korrelatet är den bedragna 

2015 

100. Tröttnar du aldrig på att gagga om hen (4) ? (2015-10-12) 
Kommentar: Hen blir ett ämne. 

2207. Sen att gå omkring och kalla alla man känner för hen (5) känns lite magstarkt. (2015-12-20) 
Kommentar: Hen uppträder som substantiv. 

4314. Sen tror jag vi alla ska sluta tänka som så att vi " inte kan leva utan hen (3)". (2015-04-22) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till en sambo. 

6421. Jag ska fråga vederbörande vilken anställning hen (2) fått och om det är en tillsvidareanställning 
ska jag fråga min chef vad det i så fall innebär för mig. (2015-08-10) 
Kommentar: Okänt korrelat, vidare kontext saknas. 

8528. Jag tror du borde försöka se och tänka på dom saker hen (2) kan och lägga undan tankarna på 
det hen (2) inte kan och bara vänta lite (2015-12-02) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till trådskaparens barn. 

2016 

737. Jag håller fast vid att " hen (4) " är adekvat att använda då man talar generellt, inte vet könet eller 
talar om någon som faktiskt identifierar sig som hen (5). (2016-07-29) 
Kommentar: Fenomenet hen diskuteras, samt uppträder som substantiv. 

2715. Vem är hen (2) förresten ? (2016-05-25) 
Kommentar: okänt korrelat, vidare kontext saknas. 

4693. Tog tempen i rumpan på mitt barn sista gången när hen (2) var 3,5 år. (2016-02-21) 
Kommentar: mitt barn är korrelat. 

6671. Förstår inte riktigt zZzZz bestämda åsikt, men hen (2) är oavsett ute och cyklar.. :P  
(2016-05-21) 
Kommentar: zZzZz är korrelat. 

8649. Sen smiter hen (2) iväg ofta när vi är ute, springer iväg och en gång har hen (2) gått utan vi såg 
de till en lekplats, tog 30 minuter innan vi hittade hen,, (2016-07-03) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till skribentens äldsta 
barn. 

2017 

553. Betyder det i praktiken att dina bekanta benämner alla barn som " hen (5) " menar du ?  
(2017-04-03) 
Kommentar: Hen uppträder som substantiv. 
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1698. Om hen (2) också vet att man inte har någon annan att vara med den dagen så hen (2) vet att 
man sitter ensam hemma. (2017-03-22) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till skribentens sambo. 

2843. Att det är hens eget fel att hen (2) är ensam. (2017-05-24) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till skribentens granne. 

3988. Hen (2) påstår att det är luftvapen men jag vet inte vad jag ska tro då hen (2) inte sagt att hen 
(2) placerat vapnen i sovrummet utan jag hittade dem då jag städade. (2017-04-01) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till skribentens sambo. 

5133. Då hamnar hen (2) på fosterhem, kanske flera olika, medan pappans föräldraförmåga utreds. 
(2017-03-15) 
Kommentar: Med vidare kontext går det att utläsa att hen används i referens till ett barn. 
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